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شکل تازه اقتصاد آنالین در کنار همه مزایایی که دارد، 
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گفت و گو با 
حمیدرضا طاهر

 بنیانگذار ایران ادونچر
آدم ها در 

 جست وجوی 
ماجرا و تجربه

چرا وزارت بهداشت با حضور پلتفرم های آنالین در حوزه دارو مخالف است؟ 

نگار حسینی از کسب وکار اینستاگرامی»بالنش« و فرازوفرود آن می گوید

سورنا - جواد

گفتگوبا  مریم کریمی 
هم بنیانگذار کسب وکار نوآورانه 
»ساوا« که خوراکی های محلی 

مناطق مختلف کشور را احیا و 
مشتری پسند کرده است

چرا ما ساوا را یک نوآوری در 
صنعت غذا می دانیم؛ جذابیت ها و 

چالش های ساوا چیست؟
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یکی از مهم ترین ویژگی های دهه 60 شمسی برای 
اقتصاد ایــران، مغضوب شــدن ثروتمنــدان بود. 
روزهایی که شور انقالبی و وارستگی از مادیات در 
عرصه های مختلــف، پایش را به اقتصــاد هم باز 
کرد و نه تنها ادعای داشتن ثروت، که ادعای خلق 

ثروت برای دیگران نامقبول و ناپسند شد. 
بعدها و با ارزشمند شدن واژه سازندگی در دهه 
70، اشــتغال زایی کم کــم بــه واژه ای محبــوب در 
اقتصاد دولتی ایران بدل شد. البته که مراد از آن 
هم بیشتر پروژه های ملی و دولتی بود که موجب 
رونق اقتصــادی و کاهش بیکاری می شــدند. اما 
کم کــم صنعتگــران و تولیدکننــدگان از پســتوها 
خارج شــدند و کســب وکار بــزرگ داشــتن، مورد 
احترام و ارج و قرب قرار گرفت.  از اواسط دهه 80 
هم واژه کارآفرینی راه خــود را به اقتصاد ایران باز 
کرد و دیگر نه تنها خلق ثروت و ایجاد شغل برای 
دیگــران ســربه زیری نداشــت، بلکه مســابقه ای 
درگرفــت که وقتــی به نقطــه اوج خود در اواســط 
دهه 90 رسید، هرکســی که بنگاهی دو سه نفره 
هــم راه انداختــه بــود، نه تنها دوســت داشــت با 
عنوان کارآفرین خوانده شود، بلکه برای نمایش 
کارآفرینــی خــود انگیزه هــای زیــاد اقتصــادی و 

اجتماعی هم داشت.
و  کســب وکارها  ســنتی ترین 
حتــی آن ها کــه مدت هــا بــود رنگ 
کوچک ترین آپدیتی را در سازوکار 
تولید یا سازمان خود ندیده بودند 
هــم تــالش می کردنــد در صــف 
کارآفرینان و جوایز و جشنواره های 
مختلف کارآفرینی، جایی برای خود 
دست و پا کنند. رسانه ها و محافل و 
سیاســتگذارانی نیز شکل گرفتند 
کــه حمایــت از کارآفرینــی، آن هم 
با تعریفی چنین آســان گیر را راه نجــات اقتصاد 
کشــور عنــوان می کردنــد. سیاســتمردان هم که 
مدت ها بــود راه اقتصــاد لیبرالی در پیــش گرفته 
بودند، حــاال از اینکه مردان و زنان بیشــتری پیدا 
می شدند که مدعی به دوش کشیدن بار اقتصاد و 
البته به دوش کشیدن تبعات آن در آینده بودند، از 

این وضع بیشتر و بیشتر استقبال کردند. 
رویکردی که البته از دل آن بعدها سالطینی متولد 
شدند که برخی از آن ها اگرچه چندین سال عنوان 
کارآفرین حوزه های مختلف را یدک کشیده بودند، 
اما یک شبه بار سرزنش نقصان های و کمبودهای 
ملی آن حــوزه بر سرشــان خراب شــد. یــک بازی 
دوسر باخت هم برای آن ها که به اشتباه در صف 
کارآفرینان ایســتاده بودند و هم برای آن ها که به 
عنوان سیاستگذار اقتصادی - سیاسی تعریفی 

نادرست از کارآفرینی ارائه داده بودند.
کرونا که آمد، تازه عیار آنچه در این ســال ها زیر 
چتر کارآفرینی بالنده شــده بود، روشــن تر شد. 
بســیاری در همــان ماه هــای اول نه تنهــا مقــام 
و لبــاس کارآفرینــی را پــس دادنــد کــه بــا شــعار 

»بهتریــن کار، کاری نکــردن اســت«، خــود را در 
مقام شهروندان عادی فروکاستند و شرکت ها را 
بستند و رفتند پی نوسان گیری یا هر معامله ای 
کــه شــرکت داری و کارمنــدداری و رویکردهــای 
فراینــدی و چشــم اندازی در آن جایی نداشــت. 
آن موقع بود که بسیاری متوجه شدند کارآفرینی 
آنجا معنــا می یابد کــه نــوآوری محلــی از اعراب 
داشــته باشــد و ایــن اقتصــاد نــوآوری اســت که 
عیــار و تــراز کارآفرینــان را مشــخص می کنــد. 
حاال اگرچــه در دو، ســه ســال اخیر نــوآوری هم 
تا حدی بــه آفت های مشــابهی دچار شــده، اما 
گویا روشن شده که راه کارآفرینی ماندگار و البته 
بالندگی اقتصادی بلندمدت، از تزریق نوآوری به 
بخش های مختلف صنعت و خدمات می گذرد. 
شــکل گیری واقعــی اقتصــاد نــوآوری بــا آدم ها و 
بیزینس های نوآور، همان گونه که در هند و ترکیه 
و مالــزی و اندونــزی چــرخ اقتصــاد را بــه حرکــت 
درآورد، در ایران هم می تواند نسخه ای عالج بخش 
باشــد؛ اگر راه را درســت انتخاب کنیــم، دولت ها 
وسوســه دخالــت را از خــود دور کننــد و مهم تــر 
اینکه با تعاریف و برچســب های نابجــا، این ترم 
از اقتصــاد را آلــوده بــه نام هــا و بازی های اشــتباه 
نکنیــم.  کارنگ آمــده تا رســانه اقتصاد نــوآوری، 
آن  هم با رویکــردی چنین باشــد. با ایــن امید که 
مخاطبانی همراه و نقاد کنار خود داشته باشد و 
با پایبندی به مانیفست حرفه ای خود، از خدمت 
همزمــان بــه فعــاالن کســب وکار و مــردم نجیب 
ایران زمین سربلند بیرون آید. ما یک نشریه علمی 
یا تکنولوژی نیســتیم. کارنــگ جایی بــرای ریویو 
گجت ها یا ترندهای آینده فناوری نیســت. ما در 
کارنگ نوآوری و خالقیت شرکت ها، آدم ها و حتی 
دولت ها را با معیار تأثیرگذاری آن هــا در زندگی و 
جامعه می ســنجیم و مورد تحلیل و ارزیابی قرار 
می دهیم. به همین دلیل اقتصاد، اجتماع، آدم ها 
و به  طور کلی زندگی در پیوند بــا نوآوری، موضوع 
محوری کارنــگ و روزنامه نــگاران آن در صفحات 

مختلف خواهد بود.
کارنگ با چنین رویکردی تالش خواهد کرد به 
توسعه گفتمان نوآوری پیش برنده و تأثیرگذار 
کمک کند و صدای کسانی باشد که در سال ها 
و دهه های گذشته و به ویژه در 10 سال اخیر و با 
رونق اقتصاد دیجیتال، توانسته اند در زندگی 
ایرانی ها تغییرات کوچک و بزرگ ایجاد کنند و 
زیست جهان ایرانی را نه در شعار و سخنرانی، 
بلکه با محصوالت و خدمات و اندیشــه خود، 
جایی بهتر برای زندگی کنند. کارنگ شناسایی 
و شبکه سازی نسل تازه نوآورانی را که در راهند، 
بخشی از رسالت و فارغ از گرایش های مختلف 
سیاســی و اقتصــادی و فرهنگــی، خدمــت بــه 
منافــع عمومی در بخــش اقتصاد نــوآوری را از 
رهگذر توســعه گفتمــان ایــن حــوزه و حمایت 
از کســب وکارهای نــوآور، هــدف غایــی خــود 

می داند.

INTROسرآغاز

چرا یک رسانه نو؟

در مذمت کارآفرینی منهای نوآوری 

کوتاه از متن و 
حاشیه نوآوری 
در هفته ای که 

گذشت

کارنامه در اهواز
کارنامه، سرویس کارشناسی 
خــودرو ســایت دیــوار، اعالم کــرده به 
اهوازی هــا هم ســرویس دهی خواهد 
کــرد.  کارنامه و مکمــل آن در دیوار، 
یعنــی پلتفــرم ســکو، بــه نوعــی 
ورود دیــوار بــه حــوزه کارشناســی و 
فروش مســتقیم خــودروی کاربران 
محســوب می شــوند کــه احتمــاال 
در ســال های آینــده بیشــتر از آن 

خواهیم شنید. 

تریبون و بازار رپورتاژ آگهی
از  یکــی  تریبــون 
زیرســرویس های ســایت یکتانــت 
اســت کــه در زمینــه بازاریابــی و 
تبلیغــات محتوایــی و کلیکــی فعال 
اســت. تریبون اما صرفا روی انتشار 
رپورتاژآگهــی تمرکــز کــرده و حــاال با 
انتشــار اولیــن گــزارش ســاالنه خود 
نشــان داده هشــت هزار کسب وکار 
و هزار رســانه از خدمــات این پلتفرم 

تبلیغاتی استفاده کرده اند.

لوح زرین نوآوری برای ذوب آهن

معدن و نوآوری در معنا

معــاون برنامه ریــزی و توســعه شــرکت گفته بر اســاس 
ارزیابی هــای انجام شــده که بــا مترومعیار مــدل مرجع 
نــوآوری محصول انجام شــده، لــوح زریــن و گواهینامه 
نوآوری محصــول برتر ایرانی در ســال 99 بــه ذوب آهن 

اصفهان تعلق گرفته است.
گویا این لوح در جشــنواره ملی نــوآوری و محصول برتر 
ایرانی کــه چندی پیــش در دانشــگاه صنعتی شــریف 
برگزار شد، به مهدی نصر، معاون برنامه ریزی و توسعه 

شرکت، اهدا شده است.
معاون برنامه ریزی و توسعه ذوب آهن گفته این شرکت 
در ســال های اخیــر بــا تولیــد محصــوالت اســتراتژیک 
نقشــی مهم در نــوآوری محصــوالت ایرانی داشــته و با 
ارزیابی های صورت گرفته، ذوب آهن اصفهان به خاطر 
تولید ریــل، به ویژه ریل زبانه ســوزن مســتحق دریافت 
لوح زرین شــناخته شــد. بــه گفتــه وی، رونــد تولیدات 

نوآورانه در این شرکت ادامه خواهد داشت.

مجموعــه »معنــا« کــه در ســال 1۳99 بــه  عنــوان بــازوی 
اجرایی و ســرمایه گذاری مؤسســه دانش بنیــان برکت در 
حوزه  تخصصی معدن تشکیل شــده، اعالم کرده راهبرد 
اصلی اش به کارگیری فناوری های نوین و سرمایه گذاری در 
این حوزه ها با هدف افزایش بهــره وری در صنایع معدنی 
است. معنا اعالم کرده از تیم ها و ایده های نوآورانه در حوزه 
معدن اســتقبال می کند و متقاضیان می توانند از طریق 

سایت این مجموعه درخواست های خود را ثبت کنند.
معنا گفته یکی از اهداف این مرکز، زمینه سازی برای تبدیل 
ایده ها به محصول و راه اندازی کسب و کارهای دانش بنیان 
از طریــق تمرکــز بــر حمایت هــای غیرمالــی بــرای افــراد و 
تیم های کارآفرین و فعال در این عرصه است. حمایت های 
غیرمالــی ای که مجموعه معنــا انجام می دهــد، از جنس 
مشــاوره، مربیگــری و ایجــاد زمینه هــای کســب و کارهای 

دانش بنیان است.

تالش های معنــا در ایــن زمینه با دیــدگاه اقتصــادی برای 
پرداختن به جنبه هایی از فرایند های معدنی خواهد بود 
که تا بــه اینجا کمتر مــورد توجه قــرار گرفته اند. اســتفاده 
حداکثری از توانایی بالقوه و بالفعل نخبگان در این راستا، 
یکی از مؤثرترین استراتژی های معنا در راستای رسیدن به 

این هدف خواهد بود.
معنا تأکید دارد با ایجاد شــبکه گســترده از فعاالن حوزه 
معدنی و فراهم کردن زمینه ارتباط مؤثر فعاالن با تمرکز بر 
توسعه زیرساخت های اطالعاتی و شبکه های تخصصی، 
در کنار تالش برای حفظ و مدیریت این شبکه، با استفاده 
از پتانسیل این شــبکه، در مســائل به روز کشور که کمتر 
مورد توجه بوده اند ورود کرده است و با ایجاد این شبکه، 
معنا توانایی این را دارد تا در حلقه تجاری ســازی ایده ها و 
فعالیت ها، با توجه به توانمند ی هایی که دارد، به رفع موانع 

و تسریع فرایند تجاری سازی کمک کند.

رضا جمیلی 
سردبیر

@rezajamili
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وام دهی مستقیم را متوقف 
کنید

رضا زرنوخی کــه از چهره هــای تأثیرگذار 
ســرمایه گذاری روی اســتارتاپ ها در 
سال های گذشته بوده، گفته وام دهی های 
مستقیم و پول پاشی های ارزان دولتی در 

استارتاپ ها باید متوقف شود. 

بیــان کار ســرمایه گذاری هــاب 
اصفهان

اســتارتاپ های فیترفیکــس، زیماتــک، 
جیم شــو، آرکا و تراول گــرام بــا پایــان دوره 
شــتابدهی هــاب اصفهــان، موفــق بــه 
جــذب ســرمایه  شــدند. هــاب اصفهان 

زیرمجموعه وی سی حرکت اول است.

رشد 32 درصدی اسنپ
اســنپ در گــزارش ســال 99 
خــود اعــالم کــرده توانســته بــا رشــد ۳2 
درصدی، 9 میلیــون و ۵11 هزار کاربر تازه 

جذب کند.

اسنپ آری، تپسی نه
تپسی اعالم کرده با اینکه اسنپ 
موفق شــده در منطقــه آزاد کیش مجوز 
فعالیت بگیرد، اما همین مجوز را به این 

شرکت نداده اند.

تابناک بعد از مهر
ســایت تابنــاک هــم خانــه خالق 
راه انــدازی می کنــد. در بازدیــدی کــه پرویز 
کرمی، مدیر روابط عمومی معاونت علمی 
ریاســت جمهــوری، از ایــن کســب وکار 
رسانه ای داشته، این خبر اعالم شده است. 
پیش تر هم خبرگزاری مهر از رونمایی خانه 
خالق خود خبــر داده بود. ســایت تابناک 
علیرغم پیشرو بودن در دنیای وب فارسی 
مدت هاست که جریان سازی سابق خود را 

از دست داده است.

دعوت کیش از تیم های نوآور
پــارک علــوم و فناوری هــای نرم و 
صنایــع فرهنگــی منطقــه آزاد کیــش از 
تیم های دانش بنیان و خالق و استارتاپی 
 بــرای اســتقرار در ایــن پــارک دعــوت 
کرده اســت. گردشــگری، صنایع دستی،  
شرکت های صادرات محور، رســانه ها و... 
در اولویت اســتقرار در این منطقه عنوان 
شده اند. معافیت های مالیاتی و تسهیالت 
صادراتی از جذابیت های اســتقرار در این 

منطقه برای تیم ها خواهد بود.

گردوخاک یک هفته ای رمزارزها 
رئیس مجلــس به بانــک مرکزی 
نامه زده و گفته حاال که درگاه های پرداخت 
صرافی هــای دیجیتــال بســته نشــده، 
حداقل از آن ها مالیات بگیرید. دعوا بر سر 
رگوالتوری و قانونی بودن یا نبودن فعالیت 
صرافی های دیجیتال در ایران باال گرفته و 
مجلس نشینان حساس شده اند. حرف 
فعاالن رمزارز و بالکچین هم این است که با 
بستن داخلی ها، فقط صرافی های خارجی 

را خوشحال می کنید و بس.

پلتفرم های ویدئویــی  زیر ذره بین 
دســتورالعمل  پیش نویــس 
»فعالیــت انتخاباتــی رســانه های صوت و 
تصویر فراگیر« مورد بررســی قــرار گرفت و 
احتماال به زودی ابالغ شود. دستورالعملی 
که فیلیمو، نماوا و پلتفرم هایی چون آپارات 
و کافه بــازار را نشــانه گرفتــه اســت. 
کســب وکارهایی کــه بــا داغ شــدن تنــور 
انتخابات، احتماال گرفتاری های بیشتری با 
محتواهــای تولید یا منتشرشــده توســط 
کاندیداها و هوادارانشان خواهند داشت. 

دیجــی کاال یکــی از نوآورهــای اکوسیســتم کارآفرینــی 
ایــران در دهه گذشــته بــوده اســت. کســب وکاری بزرگ 
که حاال از کتاب گرفته تا حوزه پرداخت، دامنه فعالیت 
خودش را گسترش داده؛ روی اســتارتاپ های کوچک تر 
ســرمایه گذاری می کنــد و حتــی وارد حــوزه آگهی هــای 

آنالین هم شده است. 
اما دیجــی کاال و عملکــردش در حوزه کتــاب در هفته ای 
کــه گذشــت بــاز صــدای ناشــران و اهــل ادب را درآورد. 
دیجــی کاال اعالم کــرده کــه ۵00 هــزار جلد کتــاب آن هم 
در مــدت کوتاهی فروختــه و این را گذاشــته به حســاب 
فرهنگســازی در این حوزه. اما صدای ناشــران درآمده و 
می گویند دیجی کاال کتاب های معــروف را با ترجمه های 
ضعیف و نازل و بعضا کپی، آن هم بــا تخفیف های زیاد 

عرضــه کــرده و تعجبی نیســت کــه مخاطــب از همه جا 
بی خبــر که فقط اســم ایــن کتاب ها را شــنیده، مشــتاق 

خریدن شده باشد.
برای نمونه کتاب »هنر شفاف اندیشیدن« که با ترجمه 
عادل فردوسی پور بر ســر زبان ها افتاده، با ترجمه فردی 
به نام پیمــان اصالنی در دیجــی کاال عرضه می شــود. یا 
شــاهکاری مثل »شــازده کوچولو« که با ترجمه بزرگانی 
چون احمد شاملو و محمد قاضی در بین ایرانی ها شهره 
شــد، در دیجی کاال با ترجمه دیگری عرضه شده است. 
و همین طور کتاب هــای دیگری چون صدســال تنهایی، 
عشــق ســال های وبا، دنیــای ســوفی و ملــت عشــق و... 
فرهنگسازی و فروش باالی کتاب امری پسندیده است، 

اما قاعدتا نه به هر قیمتی.

رکوردشکنی فروش با ترجمه های ناشناخته 
شاهکارهای  تاریخ ادبیات

دلخوریکتاببازهاازدیجیکاال

حسام آرمندهی وی سی راه انداخت

هزاردستان جوانه زد
حسام آرمندهی، بنیانگذار کافه بازار، یک وی سی استارتاپی راه اندازی کرده است. 
آرمندهی که در سال های اخیر سمت های اجرایی کمتری در هلدینگ هزاردستان 
داشته، با برند جوانه می خواهد روی استارتاپ های مختلف از جمله استارتاپ هایی 
کــه مرتبــط بــا زنجیــره ارزش کســب وکارهایی چــون کافه بــازار و دیــوار هســتند، 
سرمایه گذاری کند. آرمندهی سمت رئیس هیئت مدیره جوانه را دارد و چهره هایی 
چون نیما نامداری و آرین افشار مدیران 
اجرایی ایــن صندوق ســرمایه گذاری 

خواهند بود. 
آرمندهــی پیش تــر و بــا ســرمایه 
شــخصی روی کســب وکاری چــون 
پیاده ســرمایه گذاری کرده بــود و حاال 
با جوانه به نظر می رســد فعالیت های 
او در ایــن زمینــه جدی تــر و پررنگ تر 

شود. 
کافه بــازار کــه چندمــاه پیــش ده 
سالگی خود را جشن گرفته است، 
یکی از کســب وکارهای موفق حوزه 
اقتصــاد دیجیتال ایران محســوب 
می شود که زیر عنوان برند هلدینگ 
اســتارتاپ های  هزاردســتان، 
هم خانــواده ای چــون دیــوار و بلــد را 

کنار خود می بیند.

مدیرعامل حرکت اول اعالم کرد

۷۰۰ میلیارد تومان برای استارتاپ ها 
محمدمهــدی عباســخانی، مدیرعامل حرکــت اول، اعالم کرد این وی ســی تاکنون 
بیش از 200 میلیارد تومان روی اســتارتاپ ها ســرمایه گذاری کرده و امیدوار اســت 
در ســال جاری بین ۵00 تــا 700 میلیــارد تومان دیگر هــم در حوزه نــوآوری و آنالین 
سرمایه گذاری داشــته باشــد. او جدا از تشــریح برنامه های این شــرکت برای سال 
جاری، جزئیات یک سرمایه گذاری در سوریه را نیز اعالم کرده و گفته سرمایه گذاری 
روی »دیجی شی« که استارتاپی سوری اســت و چند ماهی می شود کار خود را در 
این کشور آغاز کرده، اولین ســرمایه گذاری خارجی حرکت اول محسوب می شود. 

او همچنین اعالم کرد این وی سی در سال 
جــاری دو صنــدوق ســرمایه گذاری هــم 

تأسیس می کند.
از  یکــی  عنــوان  بــه  اول«  »حرکــت 
زیرمجموعه هــای اپراتور تلفن همــراه اول، 
بیش از یک سال است که سرمایه گذاری 
جدی روی استارتاپ ها را آغاز کرده است. 

ایــن ســرمایه گذار خطرپذیر بنا 
به اعالم مدیرانــش تاکنون در 
استارتاپ های همراه مکانیک، 
پینکت، جاجیگا، آال، آدرس، 
اوبــار و آچاره ســرمایه گذری 
کرده اســت، امــا مدیرعامل 
آن می گوید برای سال 1۴00 

برنامه جدی تری دارند.
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شــرکت لوازم خانگی کَن یک شــرکت تقریبا چهل ســاله ســـــــــــال اول
اســت که حاال مرکــز نــوآوری تاســیس کــرده. از جمله ای 
که گفته شــد، می تــوان چندیــن برداشــت متفــاوت کرد 
و تصــورات مختلفــی از آنچه در ایــن مرکــز روی می دهد، 
داشت. اما واقعیت چیست؟ این مرکز نوآوری قرار است 
برای کن چه کارکردی داشته باشــد و فارغ از موج جذابی 
که این روزهــا همراهی بــا نــوآوری دارد، چقــدر راه اندازی 
مراکز نوآوری می تواند به صنعتی چون تولید لوازم خانگی 
که ایــن روزها برندهــای داخلی آن حال خوبی هــم دارند، 

کمک کننده باشد؟

دکتر ســید کامران باقری، مدیــر این مرکــز، دانش آموخته 
دکترای مدیریت نوآوری از دانشگاه سانتاآنای ایتالیاست 
و حدود 20 سال اســت در زمینه مدیریت نوآوری فعالیت 
می کند و به شرکت های مختلف مشاوره می دهد. خود او 
درباره جذابیت ویترینی همراه شدن با نوآوری معتقد است: 
»بله، بسیاری از شرکت ها، سازمان ها و نهادها دست به این 
حرکت می زنند در حالی که درک درســتی از واقعیت های 
نوآوری ندارند. ممکن است در استارتاپ ها سرمایه  گذاری 
کنند، مرکز نوآوری تأسیس کنند، شتابدهنده راه بیندازند یا 
به دنبال همکاری با دانشگاه ها بروند. اما این حرکات عمدتا 

نمایشی، بدون دستاورد تجاری ملموس و کوتاه مدت است. 
اما در مورد کن قضیه فرق می کند.«

 اینجا چرخ را از اول اختراع نمی کنیم
باقری چنین توضیح می دهد: »از حدود شش، هفت سال 
پیش مســیر نوآوری با تصمیــم مدیریت در  شــرکت کن 
شروع شده و فعالیت های زیادی انجام شده که من هم در 
دوره ای برای تدوین نقشه راه نوآوری در نقش مشاور کمک 
می کردم. پس از دستاوردهای مختلفی که در این سال ها 
به دســت آمد، کن به نقطه ای رسید که احســاس کرد در 
آن قالب قبلی نمی تواند کار را از این مرحله پیش تر ببرد. 
به همین دلیل این مرکز نوآوری در قالب یک شــخصیت 
حقوقی مستقل در کنار کن شکل گرفته و یک مأموریت 
مشــخص دارد؛ اینکه آینــده گروه لــوازم خانگی کــن را در 
قالب یک برند برتر بسازد. بنابراین تفاوت این مرکز نوآوری 
با بقیه جاها در این است که خودش محصول و برند دارد 
و این برند جدید قرار اســت با تکیــه بر الگوی نــوآوری باز، 
الگوی اســتارتاپ ناب و تفکر طراحی که سه محور اصلی 

کار را تشکیل می دهند، ساخته شود.«
او در خصوص مفهوم نوآوری باز و الگویی که در مرکز نوآوری 
کن به کار گرفته می شود، می گوید: »وقتی از مفهوم نوآوری 

گفت وگو با کامران باقری، مدیر مرکز نوآوری لوازم 
خانگی کن

نوآوری پشت سد 
ذهنی مدیران 

ایرانی 
کامــران باقــری می گویــد در تالش اســت 
تــا در کنــار انجــام وظایــف مدیریتــی و 
مشاوره هایی که به کسب و کارها می دهد، 
در حــوزه فرهنگســازی و زدودن تفکــرات 
غلــط از ذهــن افــراد هــم فعالیت هایــی را 
انجام  دهد. او در توضیــح این فعالیت ها 
می گویــد: »مــن براســاس تجاربــم طــی 
20 ســال اخیــر، چنــد ذهنیت اشــتباه یا 
نادقیق مدیران را در خصوص حوزه نوآوری 
لیســت کــرده ام. تعــداد ایــن ذهنیت هــا 
کم نیستند و بســیار هم در میان مدیران 
شــایعند. دو ســال پیــش بــا خــودم عهد 
کردم بــا وجود همــه کارهــای اجرایی، این 
موانع ذهنی نوآوری را بنویســم. ســتونی 
هفتگی در روزنامــه دنیای اقتصاد گرفتم 
و هــر هفته دربــاره یکــی از آن ها نوشــتم. 
در نهایــت ســی مــورد را مســتند کــردم و 
بعضی از آن ها را بعدا در وبســایتم با نام 
هم آفرینــی گذاشــتم. در ادامــه تصمیم 
گرفتم این  فهرســت موانع ذهنی نوآوری 
را تکمیل کنم و یکی، دو مثال ایرانی برای 
آن هــا بزنم. همچنیــن راهنمایــی کنم که 
چگونه می توان  این موانع را در شرکت ها 
رفع کرد. این راهنمایی ها را در قالب چند 
اقدام مشــخص برای رفع هر مانع ذهنی 
نوآوری مستند کردم. تمام این  موارد را به 
شکل یک کتاب نوشــته  ام و به امید خدا 

امسال منتشر خواهم کرد. 
همچنیــن اخیــرا کتــاب صوتــی ای را 
ترجمــه و منتشــر کــرده ام. آقــای اســتیو 
بلنــک از بنیانگــذاران مکتب اســتارتاپ 
نــاب پادکســت خیلــی خوبــی دارد. ایــن 
فــرد نــوآور ویژگــی دوزیســتی دارد کــه از 
طرفــی بنیان گــذار و منتــور بســیاری از 
اســتارتاپ های موفق دره سیلیکون بوده 
اســت و کار ســرمایه گذاری جســورانه 
کــرده و از طرفــی مشــاور نــوآوری خیلــی 
از شــرکت های بــزرگ آمریکایــی بــوده و 
حرف هایــی کــه در پیونــد ایــن دو می زند، 
بســیار کارگشــا و اساســی اســت. این ها 
را در پادکســتی به اســم خودش منتشــر 
کرده، ولی چون انگلیسی سختی داشت، 
تصمیم گرفتم این را ترجمه کنــم تا برای 
مدیران شــرکت ها بیشــتر قابل استفاده 
باشــد. 2۳ اپیزود این پادکست را ترجمه 
کــردم کــه ســال گذشــته در قالــب کتاب 
صوتی به نام »از نوآوری نمایشی تا پیروزی 
در بازار« منتشر شــد. فکر می کنم گوش 
دادن بــه ایــن کتاب صوتــی بــرای مدیران 
عالقه مند بــه نــوآوری خیلــی کاربــردی و 

مفید باشد.«

COMMENTدیدگاه

چطور شرکت پارکتر اند 
گمبل بعد از 183 سال 
فعالیت، همچنان عملکرد 
درخشانی دارد؟ 

تولید 
رنگین کمانی

یکــی از ۴۴ شــرکت پیشــرو جهــان در 
زمینــه نــوآوری، برنــد آمریکایــی پراکتــر 
اند گمبل اســت که به یک عنوان شــهره 
اســت: تنوع تولیــد و محصول. شــرکتی 
کــه بــا نــام P&G شــناخته می شــود و 
تنهــا بــا فــروش انــوع پــودر لباسشــویی، 
ســاالنه 2۴ میلیــارد دالر درآمــد دارد. 
P&G که با شــعار »لمــس زندگی؛ لمس 
پیشــرفت« در حوزه کاالهای تندمصرف 
کار می کنــد، ســاالنه بالــغ بــر 70 میلیارد 
دالر درآمــد دارد. تندمصرف هــا عمومــا 
کاالهایی هســتند که فاصلــه بین خروج 
آن ها از کارخانه به فروشگاه ها و به منازل 

کمتــر از یــک ســال اســت و از تولیــدات 
غذایی تا محصوالت آرایشی، بهداشتی، 
شــوینده و... را شامل می شــوند. بررسی 
شاخص های تولید در این صنعت نشان 
می دهد تولید رنگین کمانی از محصوالت 
نیازمند اســتراتژی رقابتی خاصی است 
کــه در مــورد پراکتــر انــد گمبــل بــا عنوان 
»توســعه و اتصــال« معنــا می شــود. 
رویکــردی کــه بــرای دوام P&G در بــازار، 
ســطح باالیــی از رقابت پذیــری، یادگیری 
و تحقیق وتوســعه را ایجــاد کرده اســت. 
P&G برای تــداوم فعالیت در این بخش، 
روی انقالب صنعتی چهارم تمرکز ویژه ای 

دارد. P&G طبــق بــرآورد مکنــزی یکــی 
از چهــار شــرکت آمریکایــی بــا باالتریــن 
ســطوح نــوآوری اســت. از رونــد کاهــش 
نیروهــای کار ایــن شــرکت در آمریــکا و 
اســترالیا می تــوان به خوبــی دریافــت که 
اســتفاده از ربات هــا و هــوش مصنوعــی 
در خطوط تولیــد چگونه حــدود ۳0 هزار 
نفــر از نیروهــای ایــن شــرکت را کاهــش 
داده اســت. پراکتــر اند گمبل که ســاالنه 
بالــغ بــر 2/۵ میلیــارد دالر در 11 بخش و 
200 محصول هزینه  می کند، از ایده های 
جدیــد بــرای تولیــد محصــوالت تــازه 
به شدت استقبال و پیوسته خریدارانش 
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باز حــرف می زنیــم، یعنــی قرار نیســت بــرای دســتیابی به 
تکنولوژی های موردنیاز در محصوالت و فرایندهای جدید، 
یک واحد صد نفره پژوهش و توسعه )R&D( درست کنیم، 
بلکه قرار اســت از تمام ظرفیت های داخل یا حتی خارج از 
کشور در حوزه تکنولوژی و طراحی کمک بگیریم. مثال اگر 
شــرکتی دانش بنیان محصولــی را کــه به ما مرتبط اســت، 
توسعه داده و جلو برده و نمونه اش را ساخته، قرار نیست ما 
برویم چرخ را از اول اختراع کنیم، بلکه سعی می کنیم با آن ها 
شکلی از مشــارکت تعریف کنیم و این را در سبد خودمان 
بیاوریم تا شکل و طراحی ما را بگیرد و با برند ما ارائه شود.«

باقری سپس به استفاده نادرست از واژه ها اشاره می کند. 
او عباراتی چون »مرکز نوآوری« و »زیست بوم نوآوری« را از 
این دست می داند و در توضیح منظور خود می گوید: »ما 
در ایران واژه هــا را برمی داریم، هرطور که دلمان می خواهد 
از آن ها استفاده می کنیم. مثال در دانشــگاه مرکز نوآوری 
داریم، در حالی که مرکز نوآوری اساسا یک مفهوم شرکتی 

اســت. شــرکت ها برای ارتقای 
توان نــوآوری خود در شــرایطی 
خاص اقــدام به تأســیس مرکز 
از  یکــی  نــوآوری می کننــد. 
وظایف مهم این مراکز ، ساختن 
زیست بوم نوآوری حول شرکت 
با توجه به نیازها و تکنولوژی ها 
و محصوالتشــان اســت. در 
واقــع زیســت بوم نــوآوری هــم 
واژه ای شــرکتی اســت. ولــی ما 
این مفهوم را کشوری کرده ایم! 
و مثــال می گوییــم زیســت بوم 
عبــارت  کــه  ایــران  نــوآوری 
اشــتباهی اســت. مرکز نوآوری 

بــرای ســاخت ایــن زیســت بوم، بازیگرانــی از جنس های 
مختلــف را کنار هم قــرار می دهــد و همچون یــک میاندار 
یا رهبر ارکســتر در حوزه نوآوری عمل می کند. از تیم های 
طراحی و استارتاپ ها گرفته تا دانش بنیان ها و شرکت های 
بزرگ، دولت، دانشگاه، شتابدهنده، پارک علم و فناوری و... 
همگی می توانند نقش خاص خود را در زیســت بوم بازی 
کنند، به شرطی که شرکت اصلی توان و تخصص ساخت 
زیســت بوم و میانداری آن را داشته باشد. این زیست بوم 
به مرور زمان قــوام می یابد و غربال می شــود. االن بعضی 
شــرکت های پیشــرو در ســطح جهانی بیش از صد ســال 

است که دارند در این مسیر حرکت می کنند. «

 مشکل اصلی ذهنیت اشتباه است
وقتی صحبت از نوآوری به میان می آید، یکی از چیزهایی 
که به ذهن متبادر می شود، آن است که اگر نوآوری می تواند 
در نهایت به جذب بیشتر مصرف کننده و رشد اقتصادی 
بینجامد، پس چــرا همه کارخانجــات و شــرکت ها به این 

ســمت حرکت نمی کننــد؟ بعضــی وقت ها از مشــکالتی 
چون فقدان صادرات گســترده صحبت می شــود؛ چیزی 
که اندازه بازار را کوچک می کند و هزینه نوآوری را سنگین. 
اما باقری معتقد است بیشــتر مواقع این ذهنیت سنتی 
اســت که مانع ایجاد می کنــد، نه چیزهایــی مانند صرفه 
اقتصادی: »با اطمینان به شــما بگویم که بخش بزرگی از 
این موانع نوآوری، موانع ذهنی هستند تا موانع بیرونی و 
ناشی از محیط. این به این معنا نیست که محیط صنعت 
ما کامــال برای نــوآوری مهیاســت، ولــی در بســیاری موارد 
محیط نامناســب بیرونــی مانع کار نیســت، بلکــه اتفاقا 
گاهی خودش می تواند منشــأ نوآوری باشــد. معموال این 
ذهنیت ها ریشه تاریخی دارند، مثال صنعت لوازم خانگی 
ما عمدتا با محوریت واردات بوده یا مونتاژ قطعات وارداتی 
یا نهایتا کپی محصوالت وارداتی. تقریبا همه هم شــبیه 
به هم هســتند. در چنین فضایی که منطق غالب منطق 
کپی بــرداری اســت، نــوآوری قاعدتــا کمرنگ اســت. فقط 
هزینه ها مطرح نیســت، بلکه 
اگر بخواهید نــوآوری کنید، در 
تک تک ذهنیت ها و فرایندهای 
یک سازمان گیر می کنید. مثال 
بخش تدارکات سازمان عادت 
دارد چیزهایــی را کــه بــرای آن 
سازمان مورد نیاز و رایج است، 
تهیــه کنــد. در هــر محصــول 
هم با دو، ســه تأمین کننــده در 
ارتباط و راحت اســت و آن ها را 
می شناســد. به محــض اینکه 
شما بخواهید محصول نوآورانه 
داشته باشــید، واحد تدارکات 
مجبــور می شــود از محــدوده 
تســلطش بیرون برود و دنبال تأمین کننده جدید بگردد. 
در کارهای نوآورانه جنس افــراد تأمین کننده هم فرق دارد 
و هرچه به سمت تأمین کننده تکنولوژی می رود، ادبیات 
عوض می شــود و کار برای یک واحد تأمین سنتی ناآشنا 
و ســخت می شــود. بنابراین تا جایــی که می تواند ســعی 
می کنــد ایــن کار را نکند. حــاال ایــن را به همــه بخش های 
سازمان تعمیم دهید.این یک فرهنگ سازمانی است که 
از هیئت مدیره شروع می شود و تا سطوح پایین تر می آید 
که نتیجه اش مقاومت در برابر تغییر و نوآوری است. ولی 
در کن و در مرکزی که مأمور ساخت برند جدید شده، فضا 

به این شکل نیست.« 
مگر ممکن اســت هیچ غیرممکنی وجود نداشته باشد؟ 
مدیر مرکز نوآوری لــوازم خانگی کن  می گویــد: »ذهن من 
به واسطه تخصص و رشته ام معموال بن بست نمی بیند. 
البته که به یک سری از تکنولوژی ها به واسطه اندازه بازار 
ورود نمی کنیم. مثال در همین حوزه لوازم خانگی، تکنولوژی 
مگنترون مایکروفر در اختیار ســه، چهار کشور است که 

تمایلی به ارائه این تکنولوژی به ایران ندارند. می توان از راه 
پژوهش به آن رسید، ولی  این کار توجیه اقتصادی ندارد. « 

 صنعت تجربه خانگی در بنگاه خانوادگی
باقری درباره اینکه برند جدید کن تا به حال چه محصوالتی 
را آماده ورود به بازار کرده است، می گوید: »تا امروز شش 
خانواده محصول به تولید رسیده است. ولی برند را رسما 
عرضه نکرده ایم و قرار است از سال 1۴00 این اتفاق بیفتد. 
االن چهار، پنج خانــواده محصول دیگر در نظــر داریم که 
هنوز به مرحله تولید نرسیده ایم. این را هم اضافه کنم که 
صنعت لوازم خانگی در دنیا به سمت دیجیتالی شدن و 
اینترنت اشیا می رود. بنابراین مرکز نوآوری ما اسما لوازم 
خانگی اســت، ولی عمال دارد روی حد فاصل بین فضای 
دیجیتــال و ســخت افزار پیــش مــی رود و کامال بــه فضای 
اســتارتاپی گره خورده اســت و عناصر اقتصــاد دیجیتال 
را در قالب صنعتی دارد. مــا به این برند جدید نمی گوییم 
صنعــت لــوازم خانگی، بلکــه می گوییــم صنعــت تجربه 

خانگی چون خیلی هم سخت افزاری نیست..« 
بارها در کشور خبرهایی شــنیده ایم که تغییراتی مثبت را 
نوید می دادند، اما گاه با تغییر سیاست ها و گاه تنها با تغییر 
یک مدیر، ایــن ایده ها به بن بســت رســیده اند. آیا ممکن 
است این مرکز نوآوری هم به چنین سرنوشتی دچار شود؟  
باقری می گوید: »این مالحظه درست است. علت اینکه این 
کار را از بخش خصوصی شــروع کردم، اساسا همین بوده 
که در دولت بارها سعی کردیم تغییرات ایجاد کنیم ولی با 
تغییر مدیر ارشد، کل سیستم به هم می ریخت. به همین 
دلیل کارم را در یک بنگاه خانوادگی آغاز کردم که شــانس 
بقای سیاست ها بیشتر است، به خصوص وقتی نسل دوم 
بنیانگذاران همراه و پرچمدار نوآوری باشند که خوشبختانه 
در کن به همین شــکل اســت.  نکته دیگر این اســت که با 
وجود اینکه فرد در فرایند نوآوری خیلی مهم است و همه 
جای دنیا نیز به همین شکل است و نوآوری فرایندی انسانی 
است که هیچ وقت نمی شود عامل انسان را از آن حذف کرد، 
ولی از آن طرف هم گفته می شود که نوآوری باید یک فرایند 
تکرارشونده و مقیاس پذیر باشد، نه جرقه ای. لذا اگر درست 
و علمی انجام شود، باید فرایندهایی در سازمان شکل بگیرد 
که تکرارپذیر باشد و در فعالیت های روزمره وابسته به آدم 
خاص نباشــد. به همین دلیل  تمام تالشــم این اســت که 
تمام فعالیت ها را به شکل فرایند سازمانی پیش ببرم. نکته 
مهم دیگر اینکه  مدیریت نوآوری یک علم است و ما این را 
در دانشگاه تدریس می کنیم و مثل هر رشته دیگری، باید 
از متخصصش کمک بگیریم. اکثر شــرکت های ما بدون 
رجوع کردن به افراد متخصص به سراغ این حوزه می روند و 
یکی از دالیلی که می بینیم کارشان متوقف می شود یا زمین 
می خورد، اتفاقا همین است. علم مدیریت نوآوری باعث 
می شود که فرایندها را تا جایی که می توانیم درست بچینیم 

تا چندان وابسته به فرد نباشد.« 

را شــگفت زده می کند. P&G تالش دارد 
در افــق 202۵ همچنان یکی از پیشــروان 
صنعت و نــوآوری باشــد. این شــرکت به 
جــز خطــوط تولید، در ســطوح ســازمانی 
نیز بیشترین میزان از پیوستگی را با موج 
جدید انقالب صنعتی که همان استفاده 
از تکنولــوژی دیجیتال و ابرداده هاســت، 
پیاده کرده است. آن ها که از بدو تأسیس 
خــط تولیــد صابــون در 18۳ ســال پیــش 
تا امــروز، پیوســته در مســیر رشــد و نمو 
خود را متحول ســاخته اند، طبق آخرین 
گــزارش مالی خود، دارایــی هنگفتی بالغ 
بر 120 میلیارد دالر داشته و سود خالص 

ساالنه شان حدود 16 میلیارد دالر است. 
تصویــری کــه P&G در جهــان از  خود به 
جــای گذاشــته، مدیــون یــک اســتراتژی 
اســت: رنگین کمــان محصــوالت. ایــن 
چیزی اســت که پیوســته در گزارش های 
فورچــون۵00 نیــز بــه آن اشــاره می شــود 
که تمرکــز مــداوم روی تولید یــک یا چند 
محصول خاص، آن هم به شکل طوالنی 
در درازمدت می تواند شــرکت را فرسوده 
کنــد، هــر چنــد درآمــد تغییــری نکنــد. 
پراکتر انــد گمبل نیز به عنــوان برندی که 
سال هاســت اصل تنوع را بی کم وکاست 
توســعه  کــرده،  رعایــت  کارش  در 

زیرساخت ها و آموزش نیروهای انسانی 
را به شکلی پیش برده که این اصل، محور 
خدشــه ناپذیر تولیــد باشــد. ایــن محــور 
که با پنــج ایــده حیاتی، یعنی »اشــتراک 
در بــرد بــا مصرف کننــدگان«، »چابکی و 
پاسخگویی در سطح سازمان«، »تخریب 
خالق در زنجیره کسب وکار«، »قراردادن 
بهره وری به عنــوان متر ســرمایه گذاری« 
و »ســرمایه گذاری در برندهــای متعدد« 
تغذیــه می شــود، P&G را در دهــه اخیــر 
به شــدت توســعه داده تــا بــرای جهانــی 
کــه هــر لحظــه در معــرض تحول اســت، 

مسیری ایمن را انتخاب کند.

وقتی از مفهوم نوآوری باز 
حرف می زنیم، یعنی قرار 
نیست برای دستیابی به 
تکنولوژی های موردنیاز در 
محصوالت و فرایندهای 
جدید، یک واحد صد 
نفره پژوهش و توسعه 
)R&D( درست کنیم
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جاومکان نوآوری
I N N O V A T I O N 

L O C A T I O N

نــوآوری بــدون تأمیــن مالــی، بــدون ســرمایه 
خطرپذیر و ســرمایه گذاری که ادبیات اقتصاد 
نــوآوری را بلــد باشــد، مســیر دشــواری را برای 
توسعه پیش رو خواهد داشــت. اما روی دیگر 
ایــن دشــواری آنجاســت کــه ســرمایه گذارها 
می خواهنــد بداننــد در برابــر ســرمایه ای که با 
ریســک باال وارد اقتصاد نوآوری می کنند، چه 
به دســت می آورند. دلگــرم بودن به بازگشــت 
سرمایه حتی از نوع خطرپذیر و ریسک پذیرش 
اســت کــه اکوسیســتم های نــوآور را میزبــان 
ســرمایه گذاران حقیقــی و حقوقــی می کنــد 
کــه صبــوری و ریســک پذیری الزم و البتــه 
پشــتوانه های کافــی برای حضــور در ایــن فضا 

را دارند.
بــه همیــن دلیــل اســت کــه ســاالنه میلیاردها 
دالر در دنیــا روی تیم هــا و ایده هــای نوآورانــه 
به ویــژه در اقتصــاد دیجیتــال ســرمایه گذاری 
می شــود. در ایــران هــم و از نیمــه دوم دهه 80 
شمسی، ادبیات این دست ســرمایه گذاری ها 
کم کم شــکل گرفت و در ابتدای دهه 90 کم کم 
سروکله وی ســی ها در ادبیات اقتصادی کشور 
پیدا شد. شرکت ها و هلدینگ هایی که اکثرا با 
مشارکت سرمایه گذارهای متنوع شکل گرفته 
بودند و بیشتر از هر حوزه ای به دنبال تیم های 
اســتارتاپی و کســب وکارها آنالین می گشــتند 
تا بخشــی از اقتصــاد دیجیتــال آینــده را از آن 

خود کنند.
اما حاال در ابتدای سده جدید و ده سال بعد از 
اولین تجربه های این شــکل از سرمایه گذاری، 
شاهد یک پوست اندازی کامل در تأمین مالی 
نــوآوری هســتیم. جذابیت هــا و هیجان هــای 
اولیــه اســتارتاپ ها و آنالین هــا، هــم بــه دلیــل 
منطقی تــر شــدن ایــن فضــا و هــم برخــی 

تجربه هــای نــاکام و شکســت های پرهزینــه 
در حــال فروکــش کردن اســت و از ســوی دیگر 
حوزه هــای دیگــر نــوآوری از جملــه در تولیــد و 
صنعــت، بــرای ســرمایه گذارهایی کــه خــود به 
طریقی نســبتی با صنایع یا تجارت های بزرگ 
دارند به گزینه هایی قابل توجه تبدیل شده اند.
اگرچه در دو ســال گذشــته و با به پســتو رفتن 
وی سی های شناخته شده، سازمان های دولتی 
چــون ســازمان فنــاوری اطالعــات و صنــدوق 
نوآوری و شــکوفایی بــا وام هایــی از محل وجوه 
اداره شــده یــا تســهیالت تعریف شــده در 
اساسنامه شان برای شرکت های دانش بنیان ، 
در قامــت تأمین کننــده مالــی نــوآوری ظاهــر 
شــده اند، امــا تجربــه  نــاکام ورود دولتی هــا در 
ایــن ســال ها بــه بخش هــای مختلــف اقتصاد 
خوش بینی ها را در خصــوص نتایج این پول ها 

کمرنگ کرده است. 
اما به نظــر می رســد ســرمایه گذارهای تــازه در 
قامت شرکت ها و هلدینگ های بزرگ صنعتی 
و تولیدی همچــون گلرنگ، ماموت، گلســتان، 
کاله و دیگران در راه پیوستن به اقتصاد نوآوری 
هســتند. میدانــی کــه در آن دولتی هــا بیــش 
از ورود مســتقیم در امــر تأمیــن مالــی بایــد از 
ارزش ها و انگیزه ها و مبانــی آن حمایت کنند. 
درســت همان گونه که آنگال مرکل، صدراعظم 
آلمــان، همیــن هفتــه گذشــته در اظهارنظــری 
قابل تأمل در مخالفت با عمومی شدن فرمول 
انحصــاری تولیــد واکســن کرونــا گفــت اگــر 
مالکیت معنوی )شــرکت ها و ســرمایه گذاران( 
را بــه رســمیت نشناســیم، دیگــر کســی بــرای 
روی آوردن بــه نوآوری تشــویق نخواهد شــد. و 
این بهترین نقــش دولت برای حضــور در یک 

اکوسیستم نوآوری است.

ANALYSEتحلیل

 Global چنــدی پیــش شــاخص جهانــی نــوآوری )
Innovation Index( در ســال 2020 منتشر و رتبه ایران 
در جهــان 67 و در آســیای مرکزی و جنوبی رتبــه دو اعالم 

شد. 
 این شــاخص نقــش نــوآوری را به عنــوان محرک رشــد و 

توسعه اقتصادی کشورها بسیار مهم قلمداد 
می کند و از چندین رکن تشکیل شده است؛ 
در این میان هــر رکن دارای چند زیرشــاخص 
و زیرشــاخص ها نیــز دارای چندین شــاخص 
هســتند. امــروزه دیگر تعــدد تولید و انتشــار 
مقــاالت علمی نشــان دهنده ســطح نــوآوری 
یــک کشــور در ســطح جهانــی نیســت، بلکه 
این مفهوم بسیار گسترده تر شده و از نوآوری 
در پیاده ســازی یــک محصــول شــامل کاال یا 
خدمــات جدیــد یــا بهبودیافتــه، یــک فرایند 

جدید، یــک روش بازاریابی جدید یا یک روش ســازمانی 
جدید در کسب وکار، سازمان محل کار یا ارتباطات بیرونی 

را در بر می گیرد. 
 Bloomberg( بــر اســاس شــاخص نــوآوری بلومبــرگ

Innovation Index( نیــز در ســال 2021، رتبــه جهانــی 
ایران برابر 60 است.

 این موضوع نشان می دهد که جای کار بسیاری در زمینه 
نــوآوری در کشــور وجــود دارد و در صورتی کــه از موهبت 
نیروی کار جوان و تحصیلکرده ایران که یک مزیت جهانی 
محســوب می شــود به خوبــی بهــره بگیریــم، 
می توانیم برای ســال های آتی جایگاه بهتری 
را در ســطح جهانی در زمینه این شــاخص ها 
کسب کنیم و رشد و توسعه اقتصادی کشور 

را نیز از این مسیر محقق کنیم.
اهمیت این مســئله البته در آنجا مشــخص 
می شود که طبق مطالعات انجام شده در میان 
کشورهای مختلف بین »توسعه« و »نوآوری« 

رابطه مستقیمی وجود دارد.
 اما در این میــان یکی از عواملی کــه به عنوان 
ســوخت بــرای بــه حرکــت درآوردن چــرخ نــوآوری در هــر 
کشــوری ضروری می نماید، عامل مهــم و غیر قابل حذف 

»سرمایه« است.
تأمین مالی اقتصاد نــوآوری به روش هــای مختلفی قابل 

گفت و گو با بهنام میرانیان، مدیرعامل شرکت توسعه 
طرح و ساخت پناه که کار تخصصی اش راه اندازی مراکز 

نوآوری در شهرهای مختلف بوده و حاال تمرکز خود را روی 
ساخت برج های فناوری گذاشته است

داستان ساخت 
اولین مرکز 

نوآوری ایران 
چرا روزهای شیرین ابتدای دهه نود برای تیم های نوآور نیازمند 

سرمایه، تمام شد؟

چرخش از وی سی به وجوه اداره شده!

ایســتگاه نوآوری شــریف زمینی گسترده 
و  ســوله  چندیــن  از  متشــکل 
ساختمان است که نام برندهای 
آشنا و ناآشــنا را بر سردر آن ها 
می بینید. سجاد روستاآزاد، 
نــوآوری  ایســتگاه  رئیــس 
شــریف، یکی از محاســن این 
مــکان را نزدیکــی بــه دانشــگاه 
شریف می داند که باعث تسهیل 
رابطه دانشجویان این دانشگاه با ایستگاه 
شده است. روستاآزاد درباره نوع واحدهای مستقر در 
ایستگاه می گوید: »ما دو الیه از شرکت ها و مجموعه های 
مستقر را داریم. بخشی مجموعه های مادر هستند که 
شامل هلدینگ ها، شتابدهنده ها و مجموعه های متولی 
که با ما در ارتباط هستند، می شوند. در الیه دوم همین 
مجموعه ها با مجموعه های کوچک تر مثا استارتاپ ها در 

مختصری درباره ایستگاه 
نوآوری شریف

ایستگاه 
اول؟

المیرا حسینی  

elmirahosseini
@gmail.com
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 سرمايه گذار
نوآوری

I N N O V A T I O N 
I N V E S T O R

انجام است که در اینجا به برخی از آن ها اشاره می شود:
تأمین مالــی جمعــی )Crowdfunding(: این ابــزار که از 
سال 2012 در ایالت متحده آمریکا با قانون جابز رسمیت 
پیدا کرد، در ادبیات مالی اســالمی قدمت بیشتری دارد. 
عقــودی همچون جعالــه و مضاربــه از مصادیــق این گونه 
تأمین مالی در اقتصاد اســالمی بوده اند. ایــن نوع تأمین 
مالی فرصت مناسبی برای شرکت های نوپا ایجاد می کند 
که به دلیل ســاختار مالی نمی تواننــد از روش های تأمین 
مالی سنتی اســتفاده کنند. از ســال 1۳97 دستورالعمل 
تأمین مالــی جمعی بــه عنوان یــک فرصت تأمیــن مالی 
جمعی بــرای شــرکت های نوپــا و کســب وکارهای کوچک 

و متوســط )SME( در شــورای عالــی 
بورس به تصویب رسید. در سال 

1۳99 نیــز با هــدف حمایــت از 
کســب وکارهای نوپــا امــکان 
تأمیــن مالی جمعی تا ســقف 
10 میلیــارد تومــان بــرای هــر 
شــرکت فراهــم شــد. اکنــون 
قریــب بــه پنــج ســکوی تأمین 
مالی جمعی مجــوز فعالیت از 

کارگروه مســتقر در فرابورس ایــران را دارند و این ســکوها 
)پلتفرم ها( به زودی به تعداد 10 سکو خواهند رسید. تأمین 
مالی جمعی یکی از بهترین ابزارهای تأمین مالی به شمار 
می رود که در مراحل ابتدایی کسب و کار می توان از آن بهره 
گرفت.  متأسفانه در کشور ما برای کسب و کارهای کوچک 
و متوســط، روش هــای تأمیــن مالی زیــادی وجود نــدارد و 
تأمین مالی جمعی، خصوصا در شرایط فعلی که پاندمی 
کرونا به این کسب و کارها آســیب جدی وارد کرده، بسیار 

حائز اهمیت است.
 :)Venture Capital ســرمایه گذاری جســورانه )
سرمایه گذاری جسورانه یکی دیگر از ابزارهایی است که 
به خوبی می تواند در مراحل مختلف رشــد و توسعه یک 
استارتاپ راهگشا باشد و به تأمین مالی این کسب وکارها 

کمک کند. امروزه صندوق های سرمایه گذاری جسورانه به 
صورت عمومی در فرابورس و به صورت خصوصی وجود 
دارند، اما بایــد به تعداد این صندوق هــا همچنان اضافه 

شود و به مرور تخصصی تر از حال حاضر عمل کنند.
سرمایه گذاری شرکتی )CVC(: یکی دیگر از فرصت های 
تأمیــن مالــی، بهره منــدی از ظرفیــت ســرمایه گذاران 
جســورانه شــرکتی اســت. شــرکت های بزرگی در دنیا به 
دنبــال ســرمایه گذاری در حــوزه خطرپذیر هســتند. این 
شــرکت ها، راهبردهــای ســرمایه گذاری متنوعــی هــم از 
نظر نوع شــرکت های منتخب برای ســرمایه گذاری و هم 
نحــوه ســرمایه گذاری در شــرکت های منتخــب در پیش 
می گیرنــد. ایــن نــوع ســرمایه گذاری محدود بــه صنعت 
خاصی نیست و تمامی بنگاه های بزرگ اقتصادی کشور 
با توجه به اهداف کســب وکاری خــود می تواننــد وارد آن 
شــوند. بزرگ تریــن ســرمایه گذاران جســورانه در دنیــا را 
می تــوان شــرکت های گــوگل، انتــل و کوالکــن نام بــرد که 
مطابق آمارهای موجود، این نوع ســرمایه گذاران بیش از 
60 میلیارد دالر در ســال 2020 اقدام به سرمایه گذاری در 

حوزه جسورانه کرده اند. 
 Private( ســرمایه گذاری خصوصی
Equity(: یکی دیگر از روش های تأمین 
مالــی، اســتفاده از ظرفیــت ســرمایه گذاری 
خصوصی است. در این روش صندوق 
ســرمایه گذاری بــه دنبــال ورود بــه 
یــک کســب و کار بــا قصــد کنتــرل و 
مدیریت است )بر خالف رویه معمول 
در ســرمایه گذاری جســورانه( و در واقــع عالوه بر 
سرمایه گذاری در آن کســب وکار یا استارتاپ، در 
مدیریــت آن نیز دخالت می کنــد. در حال حاضر 
دو صنــدوق ســرمایه گذاری خصوصــی در فرابــورس 
پذیره نویســی شــده اند. در پایان باید افزود این  ابزارها 
تنها روش های موجود برای تأمین مالی نوآوری نیستند 
و از دیگر روش های ســنتی مثل عرضــه اولیه عمومی 
سهام شــرکت های نوآور و دانش بنیان در بازار سرمایه 
یا روش هایی که برگرفته از نیازهای داخلی باشــند مانند 
»صکوک نوآوری« می توان بهره گرفــت. این مهم کمک 
می کند تا از روش ها و نسخه های مختلفی، مهم ترین نیاز 
کســب وکارها را که همان سرمایه اســت، به خوبی فراهم 
کرد تا چرخ اقتصاد نوآوری با تجهیز منابع مالی به خوبی 
به گــردش دربیاید و رشــد و توســعه اقتصــادی از گذرگاه 

نوآوری تقویت و امکان پذیر شود.

تعاملند  که اگر جمع این شرکت ها و استارتاپ ها را در نظر 
بگیریم، به عددی باالی صد می رسیم.«

  نقش شرکت های بزرگ تر برای کوچک ترها
به گفتــه رئیس ایســتگاه نوآوری شــریف، بخشــی از این 
شرکت های بزرگ در نقش شــتابدهنده ظاهر می شوند، 
عده ای توسعه دهنده هستند و بخشی هماهنگ کننده 
میــان شــتابدهنده ها و نیازهــا هســتند. برخــی در قالــب 
استارتاپ استودیو فعالند و یکی، دو مجموعه هم فضای کار 
اشتراکی ایجاد کرده اند. روستاآزاد می گوید نقش حضور 
این شرکت ها متفاوت است اما هرکدامشان به نوعی پل 

ارتباطی میان ایستگاه و شرکت های کوچک تر هستند.

  در ایستگاه چه می گذرد؟
در ایستگاه نوآوری شریف به جز امکانات اولیه ای که شامل 
اسکان و نیازهای عمومی می شــود، امکانات زیرساختی 

چون فضاهای ورزشــی، ســالن اجتماعات و فضاهای کار 
اشتراکی وجود دارد و به صورت 2۴ ساعته فعال است. اما 
روستاآزاد قدم بعدی را که هدف سال 1۴00 به بعد ایستگاه 
نوآوری شــریف اســت، این گونه توضیح می دهد: »بعد از 
ایجاد زیرساخت و استقرار شرکت ها، می خواهیم در قالب 
پروژه های ملی، کارهایی را با این شــرکت ها صورت دهیم. 
به عالوه در تالشیم در کنار خدمات زیرساختی، خدمات 
دیگری چون توســعه بازار، برندینــگ و... را نیــز در اختیار 
شرکت های مستقر در این ایستگاه قرار دهیم. در گام بعدی 
می خواهیم یک سرویس سنتر راه بیندازیم تا خدماتی را 

که الزم است به شرکت ها ارائه شود، تسهیل کند. « 
به گفته روســتاآزاد از ابتدا قرار بوده این مجموعه در ســه 
حوزه ســالمت، رســانه و تولید محتوا و آی تی و آی سی تی 
فعالیت کنــد و تا امروز بــه این قــرار پایبند بوده اســت. در 
بخش آی تی و آی سی تی، حضور ایرانســل به عنوان یک 
شــرکت بزرگ کمک حال شــرکت های کوچک تر اســت و 

در بخش تولیــد محتوا و رســانه نیز صداو ســیما چندین 
شتابدهنده و مجموعه مرتبط دارد. 

  مراقبت از گفتمان نوآوری
روســتاآزاد معتقد اســت علیرغم همه مزایای گســترش 
فرهنگ نوآوری در کشور، یک آفت بسیار مهم وجود دارد 
که باید مراقب آن بود: »بعضــا واردات تحت عنوان تولید 
داخل و فنــاوری و فکــر بومی فروخته می شــود یــا کارهای 
تزئینی و ویترینی به عنوان فناوری و محصول دانش بنیان 
به کشور عرضه می شود. این آسیب اگر توسعه پیدا کند و 
جدی شود، باعث می شود نگاه جامعه به این حوزه تغییر 
کند و آن را نه به چشم فرصتی برای تغییر حرکت کشور، 
بلکه به چشم نمایشی موقتی نگاه کنند که بعد از مدتی 
افت می کند و از بین می رود.« او بهترین شکل مراقبت از 
این حوزه از آسیب ها را سپردن کارها به افراد کاردان، فارغ از 

نگاه های سیاسی می داند.

خرید آنالین 
کتاب های 
راه پرداخت

shop.way2pay.ir

کتاب هایی درباره  
کسب وکار، فناوری 
طراحی، ایده ها و 

نوآوری

عکس:عباسعینعلی
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سياستگذار
P O L I C Y M A K E R

شـــــــمـــــــاره 1
1خرداد1۴00
ســـــــــــال اول

چهار غول 
سفارش 

آنالین اقالم 
دارویی 

جهان

از  و  حضــوری  صــورت  بــه  خریــد 
داروخانه های محلی، اولین و سریع ترین 
گزینــه دسترســی بــه دارو اســت امــا بــا 
وجود پلتفرم های آنالیــن و داروخانه های 
اینترنتــی، بهتریــن گزینــه نیســت. بــا 
و  الکترونیــک  نســخه های  گســترش 
اینترنتــی، در دســترس بــودن پرونده های 
الکترونیک سالمت،  داروخانه های آنالین 
و پلتفرم ها بــه حوزه محصوالت پزشــکی 
یــا داروهای نســخه ای هــم وارد شــده اند. 
 )OTC( خرید آنالین داروهای بدون نسخه
مدت هاست در جهان امری پذیرفته شده 
است، اما با شرایط همه گیری و گسترش 
قرنطینــه و محدودیت هــای رفت وآمــد، 
حوزه فعالیت پلتفرم های آنالین به خرید 
دارو نیز رسیده است. در بسیاری از مراکز 

پزشکی، نسخه ها  به صورت دیجیتال به 
داروخانه ها ارسال می شود و بیشتر افراد 
نیز این شــیوه دریافــت نســخه را ترجیح 
می دهنــد. بررســی ها نشــان می دهــد 

پلتفرم هــای آنالین ســالمت بین 
۴0 تــا 80 درصــد هزینه های 

بیماران را کمتــر کرده اند. 
تخفیف هــای باالیــی که 
داروخانه هــای آنالیــن بر 
داروهــای بــدون نیــاز بــه 

نســخه اعمــال می کننــد 
نیــز یکــی از دالیــل محبوبیت 

سبک خرید آنالین داروست. در ادامه به 
بهترین پلتفرم های آنالین دارویی و مزایای 

هر یک از آن ها می پردازیم. 
بلینک هلث یکی از شــناخته شــده ترین 

مراکــز فــروش آنالیــن دارو در امریــکا و 
کلمبیاســت که خریــد از آن تــا 80 درصد 
هزینه دارو را کاهش می دهد و محصول را 
از طریق زنجیره ۳۵ هزار داروخانه محلی 
که با ایــن پلتفــرم همــکاری دارنــد، به 
می رســاند.  خریــدار  دســت 
همچنیــن کاربــران در صورت 
نداشــتن نســخه برای برخی 
داروهــا، در مــواردی چــون 
کلســترول بــاال، داروهــای 
مرتبط با اضافه وزن، محصوالت 
بهداشتی، فرآوردهای تقویتی و... با 
مشــاوره تلفنی می توانند نسخه و داروی 

خود را تهیه کنند. 
هانی بی هلــث نیــز دیگــر پلتفــرم آنالیــن 
است که درخواست های دارویی مردم را به 

کلیدواژه ای به نام 
جان مردم!

پلتفرم هــای آنالیــن حــوزه ســالمت  
سال هاست با فشارها و محدودیت های 
مختلفی از ســمت متولیان بهداشت و 
سالمت روبرو هستند. چیزی که امروز 
شــاهد آن هســتیم، جریانــی اســت که 
اجازه فعالیت به کسب وکارهای آنالین 
را نمی دهد. سال هاســت در دولت های 
مختلف تصمیم گیران و سیاستگذاران 
نظام بهداشت و سالمت در برابر جریان 
اســتارتاپی صف آرایــی می کننــد کــه 
اســتارتاپ ها و پلتفرم هــای آنالیــن در 

سالمت با جان مردم بازی می کنند. 
در تمــام ایــن صحبت هــا و اســتدالل ها، 
جان مردم کلیدواژه مشــترک اســت. در 
حالی که موضوع اساســا چنین نیست.  
فعالیــت پلتفرم هــای ســالمت از نــوع 
صنفی است و این موضوع 
را از طریــق مرکــز اصناف و 
امور بازرگانان و اتاق اصناف 
ایران اثبات کرده ایم. یعنی 
اگــر پلتفرم هــای ســالمت 
بــا پزشــکانی کــه از وزارت 
بهداشــت مجــوز قانونــی 
دارنــد همــکاری کننــد و 
ســرویس ارائــه کننــد، کار 
صنفــی انجــام داده انــد. 
اغلــب ایــن پلتفرم هــا در 
محــل خدمــات ارائــه می کننــد و در ایام 
کرونا نیز رشــد بســیار خوبی داشته اند. 
موضوع مهم دیگر حوزه فروش داروهای 
OTC اســت کــه وزارت بهداشــت اجازه 
فعالیــت بــه پلتفرم هــا را در ایــن زمینــه 
نمی دهــد و بــا اینکــه بارهــا درخواســت 
کرده ایــم راه حلــی مشــخص اندیشــیده 
شــود و ضوابطی تدویــن شــود، تالش ها 
تاکنون بی نتیجه مانده است. پلتفرم های 
آنالین قــرار نیســت تبدیل بــه داروخانه 
شوند، بلکه صرفا داروخانه های مجوزدار 
به پلتفرم ها وصل می شوند و محصوالت 
خود را بر بستر فروشــگاه اینترنتی آن ها 
عرضــه می کننــد. هــدف اســتارتاپ ها 
و کســب و کارهای نــوآور کمــک بــه نظــام 
بهداشــت و درمــان کشــور در مدیریــت 
بهتــر همه گیری ویــروس کروناســت، اما 
بــه ایــن موضــوع توجــه نمی شــود. ایــن 
در حالــی اســت کــه همیــن االن هــم در 
فضاهــای غیررســمی به شــدت فــروش 
آنالیــن داروهــای مختلــف رواج دارد. 
کسب و کارهای نوپا همواره اعالم کرده اند 
که آمــاده تعامــل و همکاری هســتند اما 
هر راهــی هــم کــه رفته انــد، به بن بســت 

خورده اند.

اختالف نظر و چندپارگــی در دولت دیگر موضــوع تازه ای 
نیســت که از شــنیدنش انگشــت شــگفتی به دهان 
بگزیــم. از وقتی ســروکله ویــروس کرونا در کشــور 
پیدا شــده، چندصدایــی در کابینه به حــد اعالی 
خود رســیده. در رأس آن هــا وزارت بهداشــت قرار 
دارد که این روزها بابت کنترل و مدیریت همه گیری 
زیر تیــغ انتقادهاســت. خط و نشــان کشــیدن برای 
پلتفرم های آنالین و رویارویی مدیران وزارت بهداشت 
با ارکان تصمیم  گیر در وزارت ارتباطات بر سر فروش آنالین اقالم 
بهداشتی و محصوالت غیردارویی نیز حسابی سروصدا به پا کرده و کار را به شکایت و 

شکایت کشی کشانده است. 

 پلتفرم ها در بن بست شکایت و فیلترینگ
اصل ماجرا بــه زورآزمایی دو وزارتخانه بهداشــت و ارتباطات بر ســر مجاز 
بودن فعالیــت پلتفرم هــای آنالین برمی گــردد. دیجــی کاال و حتی اســنپ 
مدت هاست می گویند زیرساخت های فنی و لجستیکی کافی برای رساندن 
اقالم بهداشــتی و داروهای بدون نســخه به دســت مشــتریان را دارند، اما 
وزارت بهداشت این کار را تخلف می داند. موضوعی که البته تازگی ندارد و 

در ماه های گذشته در چند نوبت شاهد دعوا بوده ایم. 
چندی پیش خبر آمد که رئیس ســازمان غذا و دارو به یکی از دادستان ها 
نامه زده که با فعالیت های اســنپ فود و اســنپ دکتر کــه یکی مکمل های 
غذایی را عرضه می کند و دیگری به صورت آنالین نسخه می پیچد، برخورد 

کند. بالفاصله سخنگوی این سازمان هم اعالم کرد که فروش دارو در داروخانه های آنالین 

چرا وزارت بهداشت با حضور پلتفرم های آنالین در حوزه دارو مخالف است؟ 
چرا اتهام زنی جای گفت وگو را گرفته؟
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عضوهیئتمدیرهاتحادیه
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مافیا، انحصار
یا عقب ماندگی قوانین

مسعود 
شاه حسینی  

m.shahhosseini86 
@gmail.com

COMMENTدیدگاه



شـــــــمـــــــاره ۱
26اردیبهشت۱۴۰۰

ســـــــــــال اول

KARANG

9

سياستگذار
P O L I C Y M A K E R

COMMENTدیدگاه

صورت اقتصادی به دستشان می رساند. 
Honeybee Health بابت ارسال داروها 
از مشتریان هزینه ای دریافت نمی کند و 
در زمانی حدود دو هفته ســفارش ها را به 

مقصد می رســاند. این پلتفرم آنالین 
بــا داروخانه هایــی طرف قــرارداد 

اســت که داروهای تأییدشده 
ســازمان غذا و داروی آمریکا 
)FDA( را به فروش می رسانند 
و داروهایــی را کــه نیازمنــد 

شرایط خاص نگهداری باشند، 
از لیست فروش آنالین خود به کلی 

حذف کرده اند. 
کن دراگ اســتور یکی دیگــر از بزرگ ترین 
پلتفرم هــای آنالیــن فــروش داروســت 
کــه در کانــادا ثبت شــده امــا در بســیاری 

از کشــورهای دنیــا از جملــه هنــد، ترکیه، 
موریتانی، نیوزیلند، سنگاپور، انگلستان 
و آمریــکا فعالیــت می کنــد. از جملــه 
ویژگی هــای جــذاب ایــن پلتفــرم، عــالوه 
بر تخفیــف ۴0 تــا 70 درصــدی بر 
داروهــای OTC، اختصاص 
دادن بن هــای تخفیــف 
برای معرفی این مجموعه 
به خریداران دیگر است؛ 
به این معنی که کاربران با 
 CanDrugstore معرفــی
به دیگران، در اولین خرید خود 
تا 10 درصد یا 1۵ دالر تخفیف برای خرید 

بعدی دریافت می کنند. 
شــرکت آمــازون نیــز یــد طوالیــی در حوزه 
فــروش آنالیــن دارو دارد و برنامه  هایــی 

بــرای توســعه کســب و کار خــود. از جملــه 
 Apollo اینکه ایــن شــرکت قصــد دارد در
که بزرگ تریــن داروخانه زنجیره ای کشــور 
هند است، 100 میلیون دالر سرمایه گذاری 

کند. آمازون چندین و چند پلتفرم 
و فروشــگاه اینترنتی دارد که 

بــه صــورت تخصصــی در 
زمینــه تســهیل ارســال 
دارو فعالیــت می کننــد. 
Pill Pack یکــی همیــن 

ویژگــی  پلتفرم هاســت. 
 Pill Pack منحصربه فــرد 

نســبت به دیگــر کســب و کارهای مشــابه 
این اســت که زمان دقیق )به روز و ساعت( 
رســیدن دارو به دست مشــتریان را اعالم 
می کنــد و در صــورت نیــاز، داروهایــی را 

کــه دوره مصرفــی بیــش از ۳0 روز داشــته 
باشــند، بــه طور خــودکار پــس از ســی روز 
مجددا بــرای آن ها ارســال می کند. هزینه 
ارســال در این پلتفرم رایگان است و انواع 
بیمه های درمانی را نیز پوشش می دهد. 
همچنیــن کاربــران می توانند به 
صــورت 2۴ ســاعته بــا دکتــر 
داروســاز مشــورت کننــد. 
داروخانــه آنالیــن آمــازون بــا 
 Amazon Pharmacy عنوان
نیــز در کنــار مجموعــه قبلــی 
فعالیت دارد و بسیاری از قواعد آن 
مشابه سایت اصلی فروش آمازون است 
و تنها کافی است کاربران پیش از سفارش 
دارو، نسخه پزشکی تأییدشده خود را به 

صورت آنالین ارسال کنند.

و فروش اقالم غیردارویی قابل فروش در داروخانه های مجاز آنالین در سایر فروشگاه های 
آنالین مجاز نیست. مسئوالن وزارت ارتباطات هم در واکنش گفتند وزارت بهداشت با 
این کار می خواهد کسب و کارهای مجازی را فیلتر کند. وزارت بهداشتی ها می گویند توزیع 
دارو بر اســاس قانون فقط باید در داروخانه ها و زیر نظر مســئول فنی انجام شــود و تنها 
داروخانه های آنالین مجوزدار از سازمان غذا و دارو مجاز به فعالیت در این حوزه هستند. 
تا اینجا می دانیم که با شکایت سازمان غذا و دارو برای اسنپ، پرونده قضایی تشکیل شده 
و دیجی کاال هم با اینکه از آنچه برخوردهای دوگانه می نامد گالیه دارد، فعال فتیله را پایین 
کشیده  و منتظر به نتیجه رسیدن پیگیری های صنفی  اش است. گو اینکه در هفته های 
گذشته اتحادیه کسب وکارهای مجازی به نمایندگی از استارتاپ ها به حسن روحانی نامه 

زده تا در برابر مانع تراشی های وزارت بهداشت به موضوع ورود کند.

 استدالل  ناپذیری و خلف وعده
وزارت بهداشت حوزه بهداشت و سالمت را به هر دو شکل سنتی و آنالین در ید اختیار 
و صالحیت هــای خــود می دانــد و با همیــن اســتدالل هم قائــل بــه سیاســتگذاری برای 
استارتاپ ها و پلتفرم های سالمت است. از آن طرف اما جامعه استارتاپی و وزارت ارتباطات 
می گویند اکوسیســتم نوآور مالحظات خاص خود را دارد و نه تنها وزارت بهداشــت حق 

تعیین تکلیف و رگوالتوری این حوزه را ندارد، بلکه باید خود را با تغییرات وفق دهد. 
حدود ســه ســال پیش وزارت بهداشــت دســتورالعملی به نام »ضابطه فروش اینترنتی 
فرآورده های ســالمت غیردارویی« تدوین کرد و در هر دعوایی هم به آن اســتناد می کند. 
دستورالعملی که به استناد یکی از مواد برنامه چهارم توسعه در سال 8۴ تهیه شده و در آن 
امتیاز فروش فرآورده های غیردارویی از طریق اینترنت را به داروخانه های مجوزدار می دهد. 

موضوعی که پلتفرم های آنالین نیز بر آن انگشت گذاشته اند، همین است. 
مدل پیشنهادی پلتفرم هایی مثل دیجی کاال و اسنپ بر اساس همان ضوابطی است که برای 

داروخانه های مجاز در دستورالعمل وزارت بهداشت تدوین شده است. یعنی آن ها نه تنها 
دخالتی در فرایندها ندارند، بلکه صرفا پلتفرم خودشان را در اختیار داروخانه قرار می دهند. 
وزارت بهداشــت امــا به هیچ وجه زیــر بار این اســتدالل ها نمــی رود. از ســویی دیگــر وزارت 
بهداشت مدت هاست قول داده آیین نامه ای جدید تدوین کند و دستورالعمل ها و ضوابط 
قدیمی و به روزنشده خود را درباره فعالیت استارتاپ های فعال در حوزه ارسال محصوالت 
بهداشتی و دارویی به روز کند. اما این وعده هم با وجود درخواست های مکرر کمیته حمایت 

از کسب وکار و معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تاکنون محقق نشده است.

 رأی علیه استارتاپ ها
یکی از مهم ترین موارد اختالف طرفین، استفاده وزارت بهداشت از ابزارهای قهری است 
که به نظر فعاالن اکوسیســتم اســتارتاپی و وزارت ارتباطات، غیرقانونی است. بر اساس 
مصوبه ای که ســه ســال پیش در هیئت وزیران تصویب شــده، هیچ یک از دســتگاه های 
اجرایی صالحیت شکایت از کسب و کارهای نوپای آنالین و فعاالن آن ها را ندارند و اگر هم 
از موضوعی گله مند هستند، باید ابتدا در کارگروهی به نام »کاهش موانع کسب و کارهای 
مجازی« که ریاست آن با معاون حقوقی رئیس جمهوری است، به اختالفات خود رسیدگی 
کنند. هرچقدر وجود این کارگروه بارقه های امید را تاحدودی برای کسب و کارهای نوپا زنده 
کرده بود، دیوان عدالــت اداری این امیدها را از بین برد و در اواخر فروردین امســال برخی 
مواد مصوبــه دولت و تشــکیل کارگــروه را باطل کرد و بدیــن ترتیب دســتگاه های اجرایی 
همچنان گزینه برخورد قضایی با کسب وکارهای نوپا را دارند.  به هر روی به نظر می رسد 
جنگ فرسایشی بر سر رگوالتوری استارتاپ های سالمت و پلتفرم های آنالین حاال حاالها 
ادامه داشته باشد. منتقدانی هم هستند که به هر دو طرف نقد دارند و می گویند قبل از 
هر تصمیمی باید مراقب بود که بازار دارو از چاله مافیا به چاه انحصار نیفتد و استارتاپ ها 

الزم است تصویر دقیق تری از کاری که می خواهند بکنند ارائه دهند. 

حق با 
بهداشتی هاست 
یا ارتباطی ها؟ 

اختالفات وزارت بهداشــت و پلتفرم های 
آنالین بر ســر فروش محصــوالت دارویی 
صرف نظــر از تحوالتــی کــه در نهایت رخ 
داد یا موضع گیری های توئیتری مسئوالن 
که آن هم بســیار مورد توجه قــرار گرفت، 
چندان شکل و شمایل حقوقی و قانونی 
نــدارد. ســازمان غــذا و دارو در توجیــه 
مخالفــت خــود بــا حضــور پلتفرم هــای 
آنالیــن در حــوزه دارو بــه دو مــاده قانونی 
استناد می کند؛ از جمله این مواد قانونی، 
تبصره ۳ مــاده ۳ قانــون اصــالح مقررات 
پزشــکی و دارویی اســت. در ایــن تبصره 
قانونگذار حکم داده فرآورده های تقویتی، 
تحریک کننده، ویتامین ها هم جزء اقالم 
دارویــی محســوب می  شــوند و الزامــات 
دارویــی بــر آن هــا حاکــم اســت. مبنــای 
استدالل دوم سازمان غذا و دارو، بند )پ( 
ماده 7 قانــون احــکام دائمــی برنامه های 
توسعه کشور است که در آن آمده هرگونه 
واردات تجــاری، ذخیره ســازی، توزیــع، 
عرضه و فروش کاالهای دارویی و... که در 
ســامانه تیتک ثبت نشــود، جرم اســت. 
در مقابــل پلتفرم هــای آنالیــن می گویند 
به هیچ وجه خالف این دو ماده قانونی عمل 
نمی کننــد. در دو نشســتی هم که ســال 
گذشته با حضور طرفین در اتاق بازرگانی 
ایــران برگــزار شــد، نماینــدگان شــرکت 
دیجی کاال به همین موضوع اشاره کردند. 
اول اینکــه قوانین و مقــررات محدودیت 
و ممنوعیتی در فرایند توزیع مکمل های 
غذایی و ورزشــی وضع نکرده انــد. درباره 
مــاده قانونــی دوم هــم مشــخص اســت 
که قانونگــذار صرفا بــه موضــوع واردات، 
عرضه و نگهداری مــواد دارویی خــارج از 
شــبکه اشــاره کرده که ارتباطی به عرضه 

محصوالت در پلتفرم های آنالین ندارد.



روزهای پــا گرفتن کســب و کار نــگار حســینی، خالق برند 
بالنش، بــه زمانــی برمی گــردد که به قــول خــودش تصور 
جامعــه از محصــوالت مراقبت طبیعــی پوســت و مو در 
ایــران محدود بــود بــه آنچــه در عطاری ها یافت  می شــد. 
او در چنین شــرایطی و در حالــی که به اســتقبال مردم از 
کســب و کارش مطمئن نبود، تصمیم گرفت محصوالت 
مراقبت از پوست و موی طبیعی را با فرموالسیون خودش 

تولید کند. 
راهــی کــه او قــدم در آن گذاشــت، با وجود ســپری شــدن 
پنج ســال از ابتدای آن، هنوز چاله چوله ها و موانعی دارد 
و دردســرهای پیش بینی نشــده ای را برای نگار حســینی 
به ارمغــان مــی آورد. البتــه او معتقد اســت برخــی از این 
دردســرها هم به نــگاه جامعه برمی گــردد؛ جامعــه ای که 
هنــوز کامــال نپذیرفتــه یــک کســب و کار بــرای کســی کــه 
آن را راه انــدازی کــرده، مهــم و جدی اســت و فرقــی ندارد 

بنیانگذارش مرد باشد یا زن.

از چه زمانی کار بانش شروع شد و جرقه اولیه شروع 
کار چطور در ذهنتان زده شد؟

ماجــرا از یک نیاز آغــاز شــد و از بخت یاری مــن، این اتفاق 
مقارن  شــد با پررنــگ  شــدن حضــور اینســتاگرام در ایران 
و تبدیل شــدنش بــه بســتری بــرای فــروش. روزی در یکی 
از اســپاهای معروف تهران، ازشــان خواســتم برایم با مواد 
طبیعی کارهای مراقبتی پوســت انجــام  بدهنــد، اما آن ها 
نه چنین چیــزی داشــتند و نــه دربــاره اش شــنیده  بودند. 
من چیزهایی می دانســتم. از خیلی ســال قبل در روزنامه 
مطالبی می نوشتم با مضمون جایگزین  کردن شوینده ها و 
پاک کننده های دست ساز و طبیعی به  جای وایتکس و سایر 
پاک کننده ها. از همان سال ها شروع  کرده  بودم به تحقیق 
و بررسی درباره کرم ها و سرم های طبیعی. دنیای روغن ها و 
عصاره ها دنیای جذابی بود و آزمایش و خطاهایم از همان 
سال ها شروع  شــد. بعدتر با برند الش و دوره های مدارس 
مراقبت پوست آشنا شدم. ســال 9۵ بود و هنوز هم کسی 

نگار حسینی، خالق محصوالت طبیعی مراقبت از پوست 
و موی »بالنش«، از نحوه شکل گیری کسب و کارش 

می گوید

پنج سال کار 
پنج هزار مشتری وفادار

عکس:پریاحاجیلو
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 W O M E N

چیــزی در این حــوزه تولید نکرده  بــود. چنــد دوره آنالین را 
گذراندم و توانســتم با تعدادی از تولیدکننده های خارجی 
ارتباط برقرار کنم. اعتمادبه نفس کافی برای تولید داشتم، 

اما از موفقیت این کار مطمئن نبودم. 

چطور از باراز فروش خود مطمئن شدید؟
آن زمــان روزنامه نــگار اجتماعــی روزنامــه شــرق بــودم. 
مصاحبــه ای بــا یکــی از اســاتید جامعه شناســی ترتیــب 
 دادم با محوریت رویکرد جامعه زنان ایرانی به محصوالت 
طبیعــی و ارگانیک. ایــن را هم بگویــم کــه در آن روزها مواد 
خوراکی طبیعی و دست ســاز کم کم داشتند جای پایشان 
را در بــازار ایران محکــم  می کردند. مخلــص مصاحبه این 
بــود کــه زن هــا، به خصــوص زنــان طبقــه متوســط، از ایده 
محصوالت طبیعی دست ساز استقبال خواهند  کرد. این 
جرئتم را بیشــتر کرد. به هرحال این چیزی نبــود که مردم 
با آن آشناباشــند و از پوســت حرف می زنیم کــه یک بافت 
زنده اســت و تولید هرمحصولــی در این حوزه مســئولیت 
بســیاری دارد. می خواهم بگویم مثل تولیــد مانتو یا کیف 
نیســت. همیشــه مســئولیت آن چه برای مشــتری شــما 
رخ می دهد، با شماســت. با تعدادی محصول کم ریسک 
مثل کرم دســت و پا و اســکراب صورت کارم را شروع  کردم 
و جایی برای ارائه خدمات محدود مراقبت پوســت با مواد 
طبیعی و البته یک پیج اینســتاگرام. ظرف چند مــاه از روز 
افتتاحیه برند، نه تنها ســرمایه اولیــه کار و هزینــه دوره ها 

تأمین شد که خیلی ها بالنش را می شناختند. 

چند محصول مراقبت از پوست و مو تولید می کنید؟
۳0 محصول عمومی داریم که تقریبا روی همه افراد جواب 

می دهد و روی پیج اینستاگرام 
اســت و قابل ســفارش. حــدود 
ده محصــول هم هســت که به 
شــکل سفارشــی بــرای مــوارد 
خاص تهیــه شــده اســت. این 
مــدل محصــوالت را براســاس 
نیــاز مشــتری ها و مراجعــان 
تولیــد می کنیــم. مثــال مراجــع 
به مــا می گوید کــه اگزمــا دارد و 
محصوالت نرمال روی پوستش 
جواب نمی دهند. ما بر اســاس 
فرمول هــای موجــود و البتــه بــا 
آزمون و خطــا پیــش می رویم و 

محصولی مناســب تهیه می کنیم. مرکز مراقبت پوســتی 
هم داریــم کــه در آنجــا غیــر از مشــاوره فــروش محصول، 
مراقبت های حرفه ای پوســت انجام می شــود. یک بخش 
تخصصی تر هم داریم که پزشک مجموعه برای کسانی که 
مسئله خاصی دارند، انجام می دهد و شامل یک سری از 

درمان های پوست و مو می شود.

گفتیــد ظرف چنــد مــاه هزینه هــای اولیه ای کــه برای 
شــروع کارتان انجــام داده بودید، برگشــت. ســرمایه 
اولیه چقدر بود؟ دنبال پیدا کردن سرمایه گذار بودید؟
ترجیح می دهم درباره ســرمایه اولیه حرفی نزنم. راستش 
برای توسعه کار هم به دنبال ســرمایه گذار نبودم، هر چند 
پیشنهادهایی داشتم. کال این کار خانوادگی شروع شد و 
با همان ســرمایه خانواده هم پیش رفت. با اینکه از ســال 
دوم کارم، از طرف ســرمایه گذاران پیشــنهادهایی داشتم، 
اما نپذیرفتم چون برایم این نگرانی را به وجود می آورد که با 
قدرتی که این سرمایه گذاران دارند، به راحتی می توانند در 

میانه راه من را حذف کنند.

آماری از میزان فروش و مشتریان خود دارید؟ بیشتر 
از چه شهرهایی از شما خرید می کنند؟

در حال حاضر پنــج هزار نفر مشــتری وفــادار داریم و بعد 
از تهران و کرج، بیشــترین فــروش را در فارس، خوزســتان، 

خراسان رضوی و هرمزگان داریم. چیزی در حدود 200 نفر 
هم از کشــورهای دیگر مثل چین، آمریکا، کانادا، فرانسه، 
انگلیس، امارات، کشــورهای حوزه اســکاندیناوی و مالزی 
از ما خرید می کنند. جالب اســت که من مشــتری ساکن 
زیمبابوه هم داشــته ام. به نظرم این تعداد مشتری وفادار 
برای ما کــه فعالیــت عجیبــی در صفحه اینســتاگراممان 
انجام نمی دهیم و در این مورد تقریبا محافظه کارانه عمل 

می کنیم، رقم خوبی است. 

چرا محافظــه کار؟ تا به حــال تبلیغاتی بــرای صفحه 
اینستاگرمتان نداشته اید؟

نه، این کار را نکردیم، چون از اول هم برنامه مان این بود که 
خیلی تعداد فالوئرهای پیج باال نرود تا زیر ذره بین نباشیم. 
برای همین هم هیچ وقت برای تبلیغ پیج از اینفلوئنسرها 
استفاده نکردیم. خودم هم بعد از چند سال تجربه به این 
نتیجه رسیده ام که تبلیغات سینه به سینه بسیار مؤثرتر 
اســت. آن قدر حجم تبلیغات اینفلوئنســرها باالست که 
اعتماد مردم کم شده و به گمان من  سرمایه گذاری روی این 
روش تبلیغ بهترین روش نیست. غالب مشتری های ما از 

طریق همین تبلیغ سینه به سینه سراغ بالنش آمده اند.

به عنوان یک زن در این کار با چه مشکلی مواجهید؟ 
در این مورد تبعیضی حس کرده اید؟

واقعا از بخت یاری من بوده که کمتر به عنوان یک زن، چه 
در خانواده و چه در جامعه، مسئله داشته ام ولی به هر حال 
زنی که کسب و کار شــخصی اش را راه می اندازد، بیشتر از 
مردی در جایگاه مشابه با مشــکالت درگیر است. علتش 
هم این اســت که در دنیای کســب و کار زنــان را کمتر جدی 
می گیرند. تصور غالب این است 
که این زن باالخره همسری دارد 
کــه او خــرج و مخــارج زندگــی را 
تأمین می کند و اتفاقی نمی افتد 
اگر چند مشتری را هم از دست 
بدهــد. درک نمی کنند کــه زنی 
صددرصــد انــرژی اش را بــرای 
بیزینسش بگذارد و زندگی اش 
هم به آن وابســته باشــد.  ما در 
ایــن مجموعــه همــه تالشــمان 
را می کنیــم کــه همه چیــز را بــه 
شــکل درســت و اصولــی انجام 
دهیم. اولین بخــش روغن های 
پایه را از لندن وارد کردیم و بخشی را هم از ملبورن. بعدتر 
بــا تولید کننده هــای داخلــی روغن های اختصاصی آشــنا 
شــدیم و حتی برخی تولید کننده ها، یک ســری از روغن ها 
را به  ســفارش ما تولید  کردند. همیشــه برایمان مهم بوده 
که در حد اســتاندارد جهانی باشــیم، ولــی بعضی چیزها 
از اختیار ما خارج اســت و متأســفانه بــازار و جامعــه با ما 

همسو نیست.  

چه برنامه هایی برای آینده بانش دارید؟
آینــده بلندمــدت بالنــش را چیــزی شــبیه بــه برنــد الش 
می بینم که یک برند معتبر جهانی با شعبه های مختلف 
در سراسر دنیاســت. اما در یکی، دو ســال اخیر با افزایش 
قیمت دالر و کم شــدن مواد اولیه، خیلــی نمی توانیم روی 
برنامه ریزی هایمان حساب کنیم. اما اولین برنامه جدی مان 
ایجاد نمایندگی در چند شهر فعال است. برای شروع هم 
می خواهیم از شــهر گراش در اســتان فارس شــروع کنیم، 
چون بــا وجود اینکه شــهر کوچکی اســت ولی مشــتریان 

وفادار زیادی در آنجا داریم. 
دوست دارم این را هم اضافه کنم که اینستاگرام روی رونق 
کار ما تأثیر عجیبی داشت. االن که نگاه  می کنم، می بینم 
بدون وجود این اپ ، ارائه بالنش و پیشبرد آن با این کیفیت 
ممکن  نبود. گویی اینستاگرام به شما در تک تک شهرها و 

روستاهای جهان، غرفه فروشی به رایگان داده است.

همیشه برایمان مهم 
بوده که در حد استاندارد 

جهانی باشیم، ولی 
بعضی چیزها از 

اختیار ما خارج است و 
متأسفانه بازار و جامعه 

با ما همسو نیست

آیدیا
هدف اول: کمک به بیماران دیابتی

شهر فیروزه ای

نگاهی تازه و خالقانه به بازار صنایع دستی

INTRODUCTIONمعرفی

اپلیکیشــن آیدیا چیزی فراتر از یــک اپ رژیم 
غذایی اســت و تمرکزش را از همان ابتدای کار 
روی بیماران دیابتی گذاشته است. این بیماری 
مزمن کــه هنــوز درمانــی قطعــی بــرای آن پیدا 

نشده است. 
دکتر ســوده رزاقــی، متخصص تغذیــه و عضو 
هیئت علمــی دانشــگاه علوم پزشــکی شــهید 
بهشــتی معتقــد اســت یکــی از ســخت ترین 
قســمت های ایــن بیمــاری، جایــی اســت کــه 
والدینــی متوجــه بــروز ایــن بیمــاری در کودک 
خود می شــوند. حــاال با صدهــا ســؤال در روز 

مواجه می شوند که برای رسیدن به پاسخ 
آن هــا همــواره دسترســی بــه پزشــک 

معالج ندارند.
این اپلیکیشن طوری طراحی شده 
کــه گویــی مدیــری را بــرای کنتــرل 
ســالمتی خــود بــه اســتخدام 
درآورده ایــد. در صــورت تمایل 
یــم غذایــی مناســب در  رژ
اختیــار شــما قــرار می دهــد 
و در صورتــی کــه اضافــه وزن 
داشــته باشــید، بــرای کاهش 
آن برنامه ریزی می کند. رزاقی  

می گویــد: »مــا به کاربــر کمــک می کنیم تــا دُز 
انســولین مورد نیاز روزانه اش را هــم مدیریت 
کند. عالوه بــر این، امکان ثبــت و ضبط اعداد 
قند خــون را ایجــاد کردیم تــا مثل یــک پرونده 
پزشــکی آنالین همیشــه بــا بیمار باشــد و این 
دیتاهــا از طریــق یــک پنــل کاربــری در اختیار 

پزشک قرار خواهد گرفت.« 
بــه گفتــه متخصصانــی کــه آیدیــا را طراحــی 
کرده انــد، ۴2 فاکتــور اصلــی وجــود دارنــد کــه 
می تواننــد روی میــزان کنترلــی کــه فــرد مبتال 
بــه دیابــت روی قنــد خونــش دارد، تأثیــر 
بگذارنــد. اغلب ایــن عوامــل مربوط به 
ســبک زندگــی هســتند؛ از وضعیــت 
تغذیه و انتخاب های غذایــی گرفته تا 
خواب و اســترس و... یا حتــی مواردی 
چون میزان حساســیت به انســولین. 
در ایــن اپ، هــر کاربــر بــه شــکلی 
منحصربه فــرد بــا اطالعاتــی که 
به اپ می دهد، برنامه خود را 
دریافت می کند که ممکن 
اســت حتــی بــا آدمــی با 
شــرایط یکســان مشابه 

نباشد.

آزاده آهنگریان، مدیرعامل شرکت نگاره گردان 
شــهر فیــروزه ای، بــا حضــور اتفاقــی در یــک 
استارتاپ ویکند، به این فکر می افتد که می تواند 
کاری در حوزه صنایع دستی و گردشگری انجام 
دهــد؛ تصمیمــی کــه زندگــی در شــهری مانند 

اصفهان، قطعا روی آن اثرگذار بوده است. 
او  می گویــد: »از گذشــته تــا امــروز در فرم هــای 
مشــخصی، وســایلی به عنوان صنایع  دســتی 
فروخته می شوند، اما از این تکنیک های هنری 
برای ساخت وسایلی در فرم های دیگر استفاده 
نمی شــود. ما این ایــده را مطــرح کردیــم که چه 
می شــود اگــر از تکنیک هــای ســاخت صنایــع 
دســتی در زیــورآالت و اکسســوری اســتفاده 
شــود؟ چیزهایی تولید کردیم که تا پیــش از آن 
مرســوم نبودند، مثل دکمه سردست یا کراوات 
قلمــکاری. در اصــل تمرکزمــان روی ایــن بود که 
تکنیک هــای صنایــع دســتی را در وســایلی که 
اســتفاده روزمــره دارند، مشــاهده کنیــم. البته 
در کنار این ها محصوالت ســنتی را هــم داریم. 
اما اگر در هفته پنج جعبه خاتم کاری به فروش 
برســد، در مقابــل صد زیــورآالت خاتــم کاری به 
فروش رفته اســت.« اما ایده آهنگریان در مورد 
صنایع دســتی در همیــن نقطه متوقف نشــد. 
او دربــاره ایده بعــدی خود می گوید: »مــا در این 

شرکت به این فکر کردیم که در محوطه بناهای 
تاریخی، غرفه هایی برای فروش صنایع دستی 
وجود دارد. حال چه می شود اگر توریست ها در  
آماده سازی محصول مشــارکت داشته باشند 
و چنین چیزی را تجربــه کنند؟ مثال غرفه هایی 
باشند که هر گردشگر در کنار استادی بنشیند 

و با کمک او محصولی را بسازد. 
به نظرم رســید کــه بــا ایــن کار هم حــس خوب 
انتقــال می دهیــم و هم باعــث افزایــش فروش 
می شــویم.« آهنگریــان می گویــد هــر چنــد 
بوروکراسی، جدی گرفته نشدن به عنوان مدیر 
زن جــوان و مســائل این چنینــی کار را ســخت 
می کند، اما کسی که به ایده خود اعتقاد داشته 

باشــد، می توانــد 
تمــام بحران هــا 
را پشــت ســر 

بگذارد.
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کسب وکارهای گوناگون تالش می کنند به بازیگران اصلی 
در حوزه هــای متعــدد فناوری  مالــی ایران 
تبدیل شوند. برای بسیاری خصوصا 
ســرمایه گذاران، ســؤال اســت که در 
ســال های آینده کــدام کســب وکارها 
می توانند با به کارگیری نوآوری، ســهم 
بیشتری از کیک بازارهای مالی ایران به 

دست آورند؟
اگر پنج شش سال پیش نوآوران فناوری های مالی 
ایران کسب وکارهای حوزه پرداخت )که امروز آن ها را به عنوان پرداخت یاران 
می شناســیم( بودند و ســهم بزرگــی از نــوآوری در این حــوزه در اختیــار این 

سرویس ها بود، امروز تنوع خدمات نوآورانه در فناوری های مالی در کشور بیشتر شده 

اســت. نئوبانک ها در دســته بانک تک، شــرکت های ارائه دهنده خدمات احراز هویت 
در دســته رگ تــک، کســب وکارهای تأمیــن اعتبار خــرد در دســته لندتک، 
صرافی های ارز دیجیتال در دســته رمزارز و تضمین کننده های پرداخت در 
دسته پی تک از بزرگ ترین حوزه های نوآور فناوری های مالی ایران در یکی دو 
سال گذشته هستند؛ احتماال در فصل های پیش رو هم شاهد رشد بیشتر 

کسب وکارها در این حوزه ها خواهیم بود.

  نئوبانک ها
ظهــور نئوبانک هــا یکــی از مهم ترین تحــوالت دنیای مالی اســت. فلســفه 
نئوبانک هــا جور دیگر نــگاه کردن بــه نیاز مشــتریان به بانک اســت؛ اینکه 
اگر همیــن حاال و بــا همیــن امکاناتی که امــروز داریــم بخواهیم یــک بانک 
راه بیندازیم، چه مدل بانکی خواهیم ســاخت؟ ایــن نوع نگاه اجــازه می دهد بازیگران 

لیستی مختصر از کسب وکارهای نوآور مالی ایران: بلوبانک، بانکینو، پارت، 
قسطا، لندو، سپارکس، اکسیر و...

پذیرش بالکچین 
بازی برد - برد

از ابتــدای تولــد صنعــت بیمــه تاکنون، 
نــوآوری خاصــی در این صنعــت اتفاق 
نیفتــاده و می تــوان این صنعــت را جزو 
سنتی ترین صنایع مالی در نظر گرفت. 
اما همیــن مســئله پتانســیل باالیــی را 
بــرای کســب وکارها و ایده هــای نوآورانه 
این صنعــت فراهم می کنــد. تکنولوژی 
بالکچین یکی از راهکارهــای مهم برای 

حل چالش های صنعت بیمه است.
بــا قراردادهــای هوشــمند در تکنولوژی 
از  مختلفــی  الگوهــای  بالکچیــن، 
فرایندهــا، از احــراز هویــت گرفتــه تــا 
پرداخت خســارت، بــر اســاس کدهای 
رمزگذاری شــده قابــل طراحــی  اســت. 
نیازهای جدید پاسخی خواهند داشت 
و کلیشــه های کهنــه صنعت بیمــه، به 
نفع بیمه و بیمه گذار تغییر خواهد کرد.
مثال بیمه خودرو، شامل شخص ثالث 
و بدنه را در نظر بگیرید؛ هزینه هنگفت 
برای مدت یک سال. این در حالی است 
کــه صنعــت بیمــه )در کشــور( در حوزه 
خودرو، عموما زیان ده است. این شرایط 
باخت - باخت نه به نفع بیمه است و نه 
بیمه گذار. عمده پرداخت ها برای جبران 
خســارت درصد کمی از افراد اســت که 
رفتارهــای پرخطــر و ناهنجــار ترافیکــی 
نشــان می دهنــد. ایــن مــدل ســنتی 
تاکنون تغییر نکــرده، زیرا بــرای بهبود، 
نیاز به دریافت اطالعاتی اســت که اوال 
قابل اســتناد و شفاف باشــند و ثانیا در 
ســریع ترین زمــان و بــا کمتریــن هزینه 

قابل دریافت و جمع آوری باشند.
تکنولوژی بالکچین راهکارهای متنوعی 
برای این  مشکالت فراهم  می کند. فرض 
کنید شــما بیمه بدنه، سرقت، شخص 
ثالث و... را برای خودرو خود خریده اید. 
بیمــه هوشــمند می توانــد هزینــه بیمه 
شــخص ثالث را فقــط زمانی محاســبه 
کند کــه خــودرو در حال حرکت اســت. 
همیــن مثــال را تعمیــم دهیــد بــه تمام 
اطالعات و ســوابقی که بیمــه را ملزم به 
پرداخت خسارت می کند.  در بالکچین 
تمامــی اطالعــات، ســوابق، تصادفات، 
زمان حرکت، معاینه فنی، نوع ماشین، 
رفتارهای ترافیکی، سوابق قانون شکنی 
و قانون مــداری و... در یــک دفتــر کل 
عمومــی توزیع شــده ثبــت می شــود که 
پس از ثبت، امکان دســتکاری و حذف 
آن ها وجود نــدارد. این امکان ســوابق و 
تمام داده های دریافتی را قابل اســتناد 
می کند و بر مبنــای حاکمیت کد اعتبار 

آن بر همه مسجل است.

ANALYSEتحلیل

آینده حوزه فناوری بیمه
نوآوری های ماندگار

صنعت بیمه پس از چندین سال 
اســتفاده از فرایندهــای زمان بر و 
پیچیده، به شدت نیازمند تغییر و تحول 
اســت. بیمه گــران و اســتارتاپ ها در حال 
پذیــرش ایــن واقعیــت هســتند و انتظــار 
مــی رود شــرکت های جدیــد بیشــتری به 
صحنه فناوری بیمه وارد شــوند. موضوع 
مهمــی کــه در تمامــی بخش هــای بیمــه 
همچنان حــل نشــده باقی مانــده، بحث 
انحراف از تعادل است؛ در درازمدت عرضه 

و تقاضا در آستانه تعادل قرار می گیرد. در 
این مسیر تحوالت ناشــی از حوزه فناوری 
بیمه آشکار است. این تحوالت به سرعت 
اتفــاق می افتــد، برخــی از ایــن ابداعــات 
احتماال کوتاه مدت باشند و پس از مدتی از 
میان بروند، با این حال برخی دیگر همانند 
نمونه هایــی کــه در متــن آمــده، احتمــاال 

ماندگار خواهند شد.

چهار شرکت بیمه ای فناوری محور در دنیا:
Everledger

اورلجر که بنیانش در سال 201۵ گذاشته 
شد، برای جلوگیری از کالهبرداری در حوزه 

جواهرات که ساالنه مبلغ دو میلیارد دالر 
به بیمه گــران خســارت تحمیــل می کند، 
از فنــاوری  اســتفاده می کنــد. اورلجــر 
بــا بهره گیــری از بالکچین، قراردادهــای 
هوشــمند، توانســته پروفایلــی یکتــا و 
تغییرناپذیر برای اموال گرانبها ایجاد کند و 

مسیر کالهبرداری را مسدود کند.
Metromile

شــرکت مترومایل، بیمه خودرو به شــیوه 
پرداخت به ازای مســافت طی شده، برای 
کسانی که ساالنه کمتر از پنج هزار کیلومتر 
مسافت طی می کنند، ارائه می دهد. این 
مدل قیمت گــذاری برای افرادی مناســب 

است که در کالنشهرهای با ناوگان عمومی 
قوی قرار دارند. هر کس دیگری که نیازی به 
بیمه خودروی نامحدود ندارد، می تواند از 
خدمات بیمه ای این شرکت بهره مند شود.

Oscar Health
ایده پشت این اســتارتاپ که در نیویورک 
مستقر است، ارائه مشاوره و جست وجوی 
درمانــی در کمترین زمان به افرادی اســت 
که به واسطه کارفرما، تحت پوشش بیمه 
خصوصــی نیســتند. شــرکت اســکار بــا 
بهره گیری از یک اپلیکیشــن و وبســایت 
خــود، طرح های فــردی و نیــز مراقبت های 

شخصی ارائه می دهد. 

مینا والی

@mina_vali

یک قدم جلوتر
تک فين 

F I N T E C H
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کوچک تر بدون نیاز به امکانات بانک های بزرگ به بازیگران بانکی تبدیل شوند. البته 
این بازیگــران کوچک نیســتند کــه لرزه بــه انــدام بانک های ســنتی انداخته انــد، بلکه 
بازیگرانی مانند آمازون هستند که در جهان باعث وحشت بانک های قدیمی شده اند. 
تاحدی همگام با این تحوالت، در ایران هم شاهد تجربه های جدید ارائه خدمات بانکی 
بوده ایم. بلوبانک و بانکینو دو نمونه ای هستند که بیش از همه سروصدا کرده اند. اولی 
وابسته به بانک سامان و دومی وابســته به بانک خاورمیانه است. پیش از این دو هم، 
بانک قرض الحســنه رســالت ارائه خدمات غیرحضــوری مانند دریافت تســهیالت یا 
درخواست دسته چک را آغاز کرده بود. رسالت توانست بیش از دو میلیون تسهیالت 
با مجموع بیش از 20 هزار میلیارد تومان به  صورت کامال غیرحضوری به اعضای بانک 

خود بدهد. گرچه بــا تعریفی که در دنیــا از نئوبانک ها وجود 
دارد، مــا هنــوز نئوبانکــی در ایــران نداریــم، امــا می تــوان این 
نمونه ها را گام هایی برای آغاز ورود بازیگرانی خارج از محدوده 
سنتی به بازار بانکی ایران دانست. احتماال در سال های آینده 

شاهد سرمایه گذاری بیشتری در این زمینه خواهیم بود.
زمان انتخاب فرا رسیده است و بین قرص قرمز و آبی باید یکی 
را انتخاب کنیم؛ همان کاری که نئو در فیلم ماتریکس انجام 
داد. در آینــده نزدیک فقط یک نوع بانک خواهیم داشــت و 

آن هم نئوبانک است.

 احراز هویت دیجیتال
خدمات غیرحضوری در همه بخش ها از خرده فروشی گرفته 
تا ســالمت، طی این چند ســال با ســرعت بیشــتری در حال 
رشد هستند. در حوزه مالی ارائه خدمات، از افتتاح حساب 
غیرحضوری تا گرفتن کد بورسی به یک عامل به شدت مهم 
یعنی احراز هویت دیجیتال نیاز دارد. کسب وکارهایی مانند 

پارت و یوآیدی در این یکی دو ســال راهکارهایــی را برای احراز و تأییــد هویت دیجیتال 
ارائه دادند. پارت با اپلیکیشن سیگنال تا نیمه سال گذشته توانست احراز هویت بیش 
از 1/۵ میلیون نفر را برای ســجام انجام دهد. یوآیدی هم عالوه بر سجام، احراز هویت 

سامانه ثنا )برای خدمات قضایی( را به  صورت دیجیتال انجام می دهد.
گرچه در تعریــف، احراز هویــت دیجیتال باید توســط ماشــین و با بهره گیــری از هوش 
مصنوعی انجام شود و با وجود کسب وکارهایی مانند پارت و یوآیدی در کشور، هنوز هم 
برخی از پلتفرم ها که نیاز به احراز هویت دیجیتال دارند، این مرحله را بدون استفاده از 
ماشین و به  صورت کامال وابسته به انسان انجام می دهند که سرعت عمل آن ها را پایین 
می آورد. پیش بینی می شــود با افزایش ارائه انواع خدمات در سال های آینده بازیگران 
رگ تکی احراز هویت دیجیتال یکی از مهم ترین بازیگران فناوری های مالی کشور باشند.

  تأمین اعتبار خرد
یکی دیگــر از بخش هایی که در چند ســال اخیر بازیگــران جدی در آن ظهــور کرده اند، 
بخش تأمین اعتبار خرد در نقطه فروش است. در این سال ها با توجه به پیچ وخم های 
دریافت تسهیالت بانکی، تورم و کوچک شدن اقتصاد کسب وکارهایی شکل گرفته اند 
که خارج از نظام بانکی در حال ارائه اعتبار به شــکل های مختلف به مردم هستند. در 
دنیا بیش از همه وام دهی فرد به فرد محبوبیت دارد، در حالــی که در ایران فعال چنین 
بستری وجود ندارد. قدیمی ترین فعال لندتک ایران لندو است که از شش سال پیش با 
نام ایران رنتر فعالیتش را شروع کرده و در لحظه خرید به فرد اعتبار اعطا می کند. پیش 
از این کاربران لندو تنها زمان خرید از فروشــگاه های طرف قرارداد لندو می توانستند از 
وام استفاده کنند، اما اخیرا این بازیگر لندتک ایران، فروشگاهی با نام تیمچه راه اندازی 
کرده اســت که خریداران این فروشــگاه می توانند از خدمات وام دهــی در لحظه خرید 

اســتفاده کنند. قســطا یکی دیگر از بازیگران لندتک ایران اســت که بــا کارت اعتباری 
امکان خرید اعتباری را به کاربرانش می دهد. قسطا کارت در همه فروشگاه های فیزیکی 
و فروشگاه های آنالین با درگاه پرداخت قابل استفاده است. دیجی پی هم که همکاری 
تنگاتنگی بــا دیجــی کاال دارد، بــا اســتفاده از داده هــای حاصــل از رفتار خریــد کاربران 

دیجی کاال، مشتریان را اعتبارسنجی می کند و در لحظه خرید به آن ها وام می دهد.
با توجه به کاهش قدرت خرید مردم و افزایش قیمت کاالها به دلیل پایین آمدن ارزش 
ریال در این چند سال، فرصت خوبی برای رشد این دسته از بازیگران فناوری های مالی 

ایران فراهم شده است.

 صرافی های ارز دیجیتال
با اینکه از ظهور رمزارزها 12 سالی می گذرد، کمتر از پنج سال 
اســت که مردم دنیا به خریــد و فروش این ارزها اقبال نشــان 
داده اند. در ایران وضعیت با دنیا فرق دارد. دو ســال گذشته 
مردم ایــران بــه ســرمایه گذاری در بــازار ســهام بیــش از بقیه 
بازارها روی آوردند و بعــد از ریزش پی در پی شــاخص بورس، 
پول هایشان را از این بازار خارج کردند و این پول های سرگردان 
به تدریــج وارد بــازار رمزارزهــا شــد. ایــن چنــد ســال فعالیت 
صرافی های ارز دیجیتال در کشــور شــکل جدی تری به خود 
گرفت و تعــداد ایــن صرافی هــا با ســرعت بیشــتری افزایش 
یافت. طی یکی، دو ســال گذشــته صرافی هــای ارز دیجیتال 
اکسیر و نوبیتکس مهم ترین بازیگران بخش رمزارز در حوزه 
فناوری هــای مالــی ایــران بودنــد. در حــال حاضــر به ســرعت 
بازیگــران این عرصــه در حــال افزایــش هســتند؛ فینیکس، 
والکــس، بیت پیــن، کوین نیــک، اکســکوینو و ده هــا بازیگــر 
دیگر در حــال گرفتن ســهم در این بازار رو به رشــد هســتند. 
البته دقت کنیم کــه دنیای بالکچیــن و دارایی های دیجیتال گســترده تر از صرافی های 
ارز دیجیتــال اســت و قطعا شــاهد تغییــرات جدی تــری در ایــن حوزه ها خواهیــم بود. 
یکی از کسب وکارهای مهمی که در حال انجام کارهای زیرســاختی در این حوزه است 
ققنوس است؛ ققنوس جاده صاف کن این عرصه است و مطمئنا خیلی ها به دست این 

کسب وکار نگاه می کنند که چه مسیری را انتخاب می کند.

 خدمات تضمین پرداخت
خرید و فروش آنالین در بســترهایی مانند اینســتاگرام و تلگرام نیاز بــه بازیگرانی را به 
وجود آورده است که این دادوستد را تضمین کنند. خریداران باید مطمئن باشند که با 
پرداخت پول، کاالیی سالم را تحویل می گیرند. این تضمین را بازیگران تضمین پرداخت 
انجــام می دهنــد. دو بازیگر اصلی این حــوزه پی تــک در ایران ســپارکس و تضمین چی 
هســتند که طی یکی، دو سال گذشــته و با افزایش تمایل مشــتریان به خرید از طریق 
بســترهایی ماننــد تلگــرام و اینســتاگرام که در اصــل بســترهای اصلی خریــد و فروش 
نیســتند، شــکل گرفته اند. ســپارکس و تضمین چی ضمن اینکه یک میانجی معتمد 
برای خرید و فروش هستند و از کالهبرداری جلوگیری می کنند، فرایند ارسال و دریافت 
ســفارش را رصد می کننــد و در صورتی که کاالیــی مغایر با ســفارش یا آســیب دیده به 
دست خریدار برسد، پول به حســاب فروشــنده واریز نخواهد شــد و عالوه بر این، اگر 
مشتری درخواست مرجوع کاال را داشته باشــد، بعد از تأیید فروشنده پول به حساب 
خریدار برگشت داده خواهد شد. به نظر می رسد طعم شــیرین خرید و فروش آنالین 
از مناطق مختلف کشــور روز به روز بیشــتر می شود و این بازار کســب وکارهای تضمین 
پرداخت را داغ تر می کند و از طرف دیگر وجود میانجی های معتمد، رشد این بازارها را 

موجب می شود.

مروری بر چند رمزارز جدید و 
ویژگی هایشان

پروژه های آینده دار 
ارزهای دیجیتال

مروری داریم بر پروژه هــای آینده دار  که 
در مسیر رشد  در بازار ارزهای دیجیتال 
هستند. اما این یک ســیگنال خرید یا 

فروش نیست.

Filecoin
Filecoin یکی از برجسته ترین 
کوین هــا در بخــش ذخیره ســازی فایــل 
و نمــاد آن )FIL( اســت. در ماه گذشــته 
قیمت و ســرمایه بــازار FIL بــه باالترین 
حــد رســیده  و ســود بی ســابقه ای در 

حدود ۴۴0 درصد را ثبت کرده است.

LivePeer
ســرویس  یــک  الیوپیــر 
ویدئــو  آنالیــن  پخــش  غیرمتمرکــز 
بــا کیفیــت باالتــر و هزینــه پایین تــر 
اســت.  با ایــن تکنولوژی پخــش آنالین 
ویدئوها با کیفیت ۴K بــا هزینه کمتر و 
سریع تر امکان پذیر می شــود. . شرکت 
گری اســکیل به تازگــی اعــالم کــرد کــه 

الیوپیر را به سبد خود افزوده است.

Tomo
بالکچیــن  یــک  تومــو  
ســوی  از  و  اســت  مقیاس پذیــر 
ســازمان های جهانــی بــرای تجــارت بــه 
کار گرفتــه می شــود و  مزایایــی همچون 
تراکنش های سریع و کارمزد نزدیک به 

صفر را به کاربران ارائه می دهد. 

NEWSخبر

زمان انتخاب فرا رسیده 
است و بین قرص قرمز و 
آبی باید یکی را انتخاب 
کنیم؛ همان کاری که نئو 
در فیلم ماتریکس انجام 

داد. در آینده نزدیک 
فقط یک نوع بانک 

خواهیم داشت و آن هم 
نئوبانک است

آینده روشن بالکچین در فضای 
کسب و کار

دســت  آن  از  بالکچیــن 
تکنولوژی هایی اســت کــه هنوز 
اســتفاده از آن در تمامــی صنایــع فراگیر 
نشده اســت. این امر احتماال به این باور 
غلط بازمی گردد کــه این تکنولــوژی تنها 
برای ارزهــای دیجیتــال کاربــرد دارد. این 
فنــاوری می توانــد در تجارت هــای مالــِی 
بین المللــی، پرداخت های پولی خــارج از 
مرزهای یک کشور، حفاظت از داده ها و 
اطالعات شــرکت و ایجــاد بســتری برای 

انجام معامالت به  کار گرفته شود.
پیش بینــی می شــود بودجــه بالکچیــن 
تا ســال 2022 بــه 12 میلیارد دالر برســد. 
همچنیــن پیش بینــی می شــود بخــش 
توسعه انســانی شــرکت های بزرگ برای 

برنامه ریزی، مصاحبه و استخدام از این 
فناوری اســتفاده کننــد. تا جایــی  که طی 
سال های گذشته، تقاضا برای استخدام 
مهندس هایــی کــه مهــارت اســتفاده و 
توســعه بالکچیــن را دارنــد، ۵17 درصــد 

افزایش داشــته اســت. از طرفــی دیگر با 
توسعه بالکچین، مشاغل میانی بسیار 
زیــادی ماننــد تحلیلگــران داده، مدیــران 
روابط عمومــی، مدیــران بازرگانــی و... به  

خطر خواهند افتاد. 

بالکچين
B L O C K C H A I N
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کشتی سرگردان گردشگری عاقبت لنگر می اندازد
از منظرهــای مختلفــی می تــوان بــه وضعیــت 
گردشگری در سال 2020 و اثرات ویروس کرونا 
بر آن نگاه کرد. واقعیت این اســت کــه دنیا در 
حــوزه اســتارتاپ ها و نــوآوری بــا ابرترندهایــی 
در حال پیشــروی اســت و نیازها نیز بر اساس 
ترندهــا شــکل می گیرنــد. در ســال های اخیــر 
مفاهیمی ماننــد بیگ دیتا، هــوش مصنوعی، 
بالکچین و... مطرح شــده اند، امــا بحران کرونا 
همه چیــز را با شــتاب و ســرعت بســیار تغییر 
داده اســت. در حوزه گردشــگری از سال 2000 
تــا بحــران ســال 2008 و تــا بــه امــروز تغییرات 
زیــادی رخ داده و ردپای تغییــر الگوهای بحران 
اقتصــادی ســال 2008 را در بحــران ســال 
2020 نیز می توان مشــاهده کرد. مــا می دانیم 
مباحثی مانند اقتصاد پلتفرمی 
 Gig Economy و اشــتراکی یــا
بعــد از بحــران اقتصــادی ســال 
2008 مطرح شدند. شرکت هایی 
 )Airbnb( مانند اوبر و اِیربی ان بی
و دیگــر بــزرگان در همیــن دوران 
اســاس  بــر  و  شــدند  پدیــدار 
تغییرات رخ داده در جهان رشــد 
کردند. مشابه این تغییرات را در 
سال 2020 نیز مشــاهده کردیم. 
تجربه ورود اِیربی ان بی به بورس و 
ارزشگذاری چند ده میلیارد دالری آن به خوبی 
نشان دهنده این تغییرات است. این در حالی 
اســت که در ابتــدای وقــوع همه گیــری ویروس 
کرونــا، ارزش ایــن اســتارتاپ به نصف رســیده 
بود. اگــر بــه تجربــه ایربی ان بــی دقیق شــویم، 
باید انتظار داشته باشــیم از این به بعد شاهد 
راه انــدازی موج هــای جدیــدی از اســتارتاپ ها 
و کســب وکارهای نــوآور باشــیم. پیش بینــی 
می شــود در صنعت گردشــگری شــاهد تغییر 
برداشت مردم درباره شیوه های سفر باشیم. 

معنــای ضمنــی ایــن تغییــرات نیــز ورود هرچــه 
بیشتر شرکت ها و اســتارتاپ های جدید و نوآور 
به حوزه گردشــگری اســت. منتها باید بدانیم با 
توجــه  بــه اتفاق هــا و تغییراتی کــه ویــروس کرونا 

در دنیــا رقــم زده، افــراد و مجموعه هــا باید بیش 
از گذشــته شــرایط را بررســی کنند و بــا آگاهی از 
تغییــرات صورت گرفتــه وارد میــدان شــوند. بــه 
طــور طبیعــی اســتارتاپ های حــوزه گردشــگری 
باید بــه دنبال نوآوری باشــند و به ایــن فکر کنند 
که چطــور از فرصت پیش آمده اســتفاده کنند و 
با مطالعه و برنامه ریزی دقیــق وارد بازار و میدان 
رقابت شوند. فرصت های سرمایه گذاری در حوزه 
گردشــگری هم اکنــون فراهــم اســت. در شــرایط 
عــادی طبیعتــا همــه بازیگــران در بــازار حضــور 
دارند، امــا در شــرایط غیرعادی، برنده آن کســی 
است که با قدر دانستن فرصت ها، سرمایه های 
خود را در زمان مناسب وارد بازار کند. آینده بازار 
گردشــگری نیز درســت در زمانی که همه از بازار 
ناامید و فراری هستند، رقم می خورد. وی سی ها 
می تواننــد در بــازار گردشــگری با مطالعــه دقیق 
به  صورت هوشــمندانه اقــدام کنند، امــا مهم تر 
آن اســت که آینــده را درســت پیش بینــی کنند. 
اســتارتاپ هایی که ایده ها و برنامه ریزی نوآورانه 
دارند، انتخاب هایی ایده آل هستند. در صنعت 
گردشــگری، آنچه که در گذشــته وجود داشــته، 
دیگــر کارایــی نــدارد. تجربــه همه گیــری نشــان 
می دهــد بســیاری از کســب وکارهای نــوآور در 
حوزه هــای مختلف رشــد کردند، امــا در صنعت 
گردشــگری آنچــه مشــاهده شــد، رکــود و ضرر و 
زیان هــای هنگفت بــود. برخــالف ماه هــای اولیه 
شــیوع ویــروس کرونا کــه همــه گمــان می کردند 
به زودی شرایط به حالت عادی برمی گردد و دوران 
احیای صنعت گردشگری فرامی رسد، به تدریج 
همــگان متوجه شــدند کــه غلبه بــر  ایــن بحران 
چندین ســال به طول می انجامد و بازگشــت به 
شــرایط قبل نیز در بازه زمانــی بلندمدت ممکن 
است. همین گزاره عام نشان می دهد که برخورد 
هوشمندانه کسب وکارهای نوآور با این مسائل و 
ترسیم نقشه راه بر اساس واقعیت های جدید تا 
چه اندازه اهمیت دارد. هنوز مشخص نیست که 
کشتی سرگردان گردشگری کجا لنگر می اندازد، 
اما مشــخص اســت که عاقبت یک جــا متوقف 

می شود و از آنجا دوباره به راه می افتد.

COMMENTدیدگاه

یــا  ماجراجویانــه  گردشــگری 
ادونچــری یکی از ســبک های 
جدیــد گردشــگری اســت 
که طرفــداران زیادی دارد. 
تاکنون حدود 200 شــاخه 
از ایــن نــوع گردشــگری مثل 
کوهنوردی، دره نوردی، یخ نودی، 
غارنوردی، غواصی و... شناسایی 
شــده اند و این فهرســت روزبــه روز کامل تر می شــود. در 
ایــران نیــز چندســالی اســت کســب وکارهایی در همین 
حــوزه شــکل گرفته انــد کــه برنامه هــای ادونچــری را بــه 

مخاطبان خود ارائه می کنند. 
از جمله این اســتارتاپ ها، ایران ادونچر است که تورها و 
برنامه هــای ماجراجویانه خاص و حرفــه ای را در داخل و 
خارج از کشور با قیمت های منصفانه برگزار می کند و با 
شبکه ای از حرفه ای ها و عالقه مندان به این سبک سفر 
و گردشگری در ارتباط است. ایران ادونچر سه سال پیش 
کار خود را شــروع کرده و در این مدت هــم به خوبی دیده 
شــده اســت. این اســتارتاپ در ســه دوره آخر جشنواره 
وب و موبایل ایران، جزء برگزیده ها در بخش گردشــگری 
و سفر انتخاب شده که همین نشان می دهد گردشگری 

ماجراجویانه محبوبیت زیادی در میان مردم دارد.

  پلتفرم گردشگری ماجراجویانه
حمیدرضــا طاهــر و همســر او اســتارتاپ ایران ادونچــر 
را تأســیس کرده انــد. آن هــا سال هاســت بــه صــورت 
حرفــه ای فعالیت هــای ماجراجویانــه را دنبــال می کننــد 

و بــا کم وکاســتی های آن آشــنا 
هســتند. همین هم باعث شده 
به فکر راه اندازی کسب و کاری در 
حــوزه گردشــگری ماجراجویانه 
بیفتنــد تــا خألهــای ایــن نــوع 
گردشــگری را پــر کننــد. طاهــر 
می گویــد: »در برخــی مناطــق و 
به ویــژه مناطــق دورافتــاده، اگــر 
می خواســتیم برنامــه ای اجــرا 
کنیــم، ارتبــاط گرفتــن بــا فعــال 

حــوزه ادونچری ســخت و پیچیده بــود. گاه افــرادی را که 
می خواستیم پیدا نمی کردیم و مجبور می شدیم خودمان 
چندین و چنــد بار به آن منطقه ســفر کنیم تــا مقدمات 
برگــزاری برنامــه را مهیــا کنیم که کاری ســخت بــود. این 
ایده به ذهنمان رســید کــه بســتری فراهم کنیم تــا افراد 
و گروه ها و باشــگاه هایی کــه به صورت حرفــه ای فعالیت 
ادونچری انجــام می دهنــد یا به ایــن حوزه عالقــه دارند، 
بــا یکدیگــر در ارتبــاط باشــند.« اســتارتاپ ایران ادونچر 
نوعــی پلتفــرم ارائه خدمــات گردشــگری و پلــی ارتباطی 
اســت که فعاالن و عالقه مندان این نوع گردشــگری را به 
یکدیگر وصل می کنــد. طاهــر در این بــاره می گوید: »ما 
در پلتفــرم ایران ادونچــر افــراد و کســب وکارها را معرفــی 
می کنیم و صفحه ای اختصاصی به آن ها می دهیم. تولید 
محتوای تخصصی را خودشــان انجام می دهند و درباره 
برنامه هایــی که برگــزار می کنند، اطالع رســانی می کنیم. 
افــراد و گروه هــا - چــه آن هــا کــه حرفــه ای هســتند و چه 
کسانی که مبتدی اند - برنامه ها و زمان بندی را می بینند 

در میــان بخش هــای مختلــف صنعــت گردشــگری، 
هیچ کــدام بــه انــدازه گردشــگری ماجراجویانــه، از 
ایده هــای خالقانــه و نــوآور اســتقبال نکــرده اســت. 
این حقیقــت را امــروز که جهــان یکــی از بغرنج ترین 
دوره های خود را پشــت ســر می گذارد، بهتر می توان 

درک کرد. 
گردشــگری ماجراجویانــه، حوزه ای تخصصی اســت 
که از شلوغی دیگر سبک های سفر و ابتال به بیماری 
در آن خبری نیســت. همین مســئله منجر شــده که 
به یکــی از روندهــای محبوب در صنعت گردشــگری 

بدل شود. 
گردشــگری  حــوزه   در  یــادی  ز اســتارتاپ هایی 
ماجراجویانه فعالند که این روزها بیشــتر از گذشــته 
در کانــون توجه هــا قــرار گرفته انــد و کسب و کارشــان 
رونــق گرفته اســت. از جملــه اســتارتاپ های نــوآور و 
موفق این روزهــا در بخش گردشــگری ماجراجویانه، 

 آدم ها در جست وجوی 
ماجرا و تجربه

گفت و گو با حمیدرضا طاهر، بنیانگذار استارتاپ 
ایران ادونچر که برنامه ها و تورهای گردشگری 

ماجراجویانه برگزار می کند
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NEWSخبر و درخواست رزرو می دهند و در نهایت در برنامه شرکت 
می کنند.« 

  محلی گرایی در ایران ادونچر
به گفته طاهر، ایران ادونچر نگاهی محلی دارد و اولویت را 
به فعاالن ادونچری بومی هر منطقه می دهد. او در این باره 
می گوید: »سال هاســت در رشــته های مختلف ادونچری 
فعالیم، اما اگر بدانیم کســی در مقصد امکان همراهی و 
اجرای برنامه را دارد، ترجیحمان این است که برنامه را به 
صورت مشارکتی با برگزارکنندگان بومی انجام دهیم. این 
اقدام کمک می کند افرادی که در حوزه های ادونچری خبره 
هستند، اما به دالیل عدیده ای مانند ناآشنایی با تبلیغات 
و مارکتینــگ یــا نداشــتن وقــت و بودجــه کافی شــناخته 
نمی شــوند، خودشــان را معرفــی کننــد و بدیــن ترتیــب 
چرخ کسب و کارشــان نیز بهتر بچرخــد.« در حال حاضر 
آن طور که طاهر می گوید، ایران ادونچر بــا حدود ۴0 نفر از 
مربیان یا همان مجریان برگزاری برنامه های ماجراجویانه 
همکاری می کند و در آینده ای نزدیک با بازطراحی پلتفرم 
و وبســایت، تعداد بیشــتری از ارائه دهندگان برنامه های 
ادونچری را جذب خواهد کرد. مدل درآمدزایی ایران ادونچر 
به صورت کارمزدی و حق الزحمه است که آن هم در مرحله 
بعدی به پلتفرم اضافه می شــود. طاهر می گوید: »ما پلن 
درآمدی برای پروژه در نظر گرفته ایم اما فعال برنامه مان این 
است که کار سر و شکل بگیرد و جا بیفتد و مخاطبان به تیم 
ما و برنامه هایمان اعتماد کنند. ولی به طور کلی هدفمان 
این اســت که اگر همه چیــز طبــق برنامه  ریزی  جلــو رفت، 
بابت خدماتی کــه به افراد و گروه هــای حرفه ای می دهیم، 

کارمزد دریافت کنیم.«

  ظرفیــت بــاالی گردشــگری ماجراجویانه 
در ایران

معرفی سبک های سفر ماجراجویانه و اطالع رسانی درباره 
برنامه هــا، ســاخت مســتندهای ماجراجویــی، فرهنگی، 
ســبک های ســفر، زندگی در ســفر و برگــزاری رویدادهای 
مربــوط بــه گردشــگری ماجراجویانــه نیز بخشــی دیگر از 
خدماتی است که استارتاپ ایران ادونچر عرضه می کند. 

بنیانگــذار ایــران ادونچــر معتقــد اســت ایــران در زمینه 
ادونچری ظرفیت هــای زیــادی دارد که بســیاری از آن ها 
ناشــناخته مانده انــد. او می گویــد: »مــا در کشــورمان 
پتانســیل گردشــگری ماجراجویانــه بســیاری داریــم، 
امــا متأســفانه نــه هموطنــان خودمــان و نــه گردشــگران 
خارجی  از ایــن ظرفیت  ها اطالعــی ندارنــد. ادعا می کنم 

ایــران در حــوزه ادونچــر مصــداق ایــن گفتــه »اصفهان؛ 
نصــف جهان«، نصــف جهان 
اســت. شــاید یکــی از دالیــل 
ایــن گمنامی ایــن باشــد که ما 
روی مارکتینــگ گردشــگری 
کشــورمان کار نکرده ایــم و از 
کســب وکارهای فعــال در ایــن 
حــوزه و فعــاالن آن حمایــت 
نشــده اســت.« طاهر توســعه 
و  تبلیغــات  و  کســب و کار 
بازاریابــی و همــکاری بــا افــراد 
و گروه هــا و باشــگاه ها و حتــی 
فروشگاه ها و واردکننده ها را از 
جملــه برنامه هایی می داند که 
برای استارتاپ ایران ادونچر در 
نظر گرفته اســت، اما می گوید 
این استارتاپ در مقطع فعلی 
بیش از هر چیز به سرمایه نیاز 

دارد: »خوشبختانه در دو، سه ســال اخیر از کسب و کار 
ما اســتقبال شــده و باعث شــده ســریع تر کارها را پیش 

ببریم. اما سرعت بخشیدن به پروژه مستلزم هزینه کرد 
چندبرابری اســت و این ادامه 
کار را بــرای مــا بغرنــج می کند. 
چندین سرمایه گذار نیز سراغ 
ما آمده اند، اما واقعیت است 
کــه ترجیــح دادیــم همچنــان 
برویــم.  پیــش  مســتقل 
چراکــه ســرمایه گذاری روی 
اســتارتاپ ها در کشــور مــا بــه 
صورت جدی و حرفه ای انجام 
نمی شــود و ســرمایه گذاران 
اکوسیســتم اســتارتاپی را بــا 
بــازار یــا نمایشــگاه ماشــین 
اشــتباه می گیرنــد. اگــر ایــن 
موضــوع را کنــار چالش هــای 
متعــدد دیگــر مثــل گرفتــن 
مجوزهــا و حمایــت نکــردن 
سیاســتگذاران  و  دولــت 
بگذارید، متوجه می شــوید اســتارتاپ های گردشگری با 

چه چالش های اساسی ای روبرو هستند.«

فیش فیش مــی )Fishfishme( اســت؛ اســتارتاپی 
اماراتــی کــه در ســال 2012 فعالیت خــود را بــا موضوع 

سفرهای ماهیگیری آغاز کرد.
کاربــران از طریــق فیش فیش مــی می تواننــد بــه نقــاط 
مناسب ماهیگیری و قایق های فعال دسترسی داشته 
باشــند، قایق های ماهیگیری را به طور کامال شــخصی 
برای ســفرهای خصوصــی خود اجــاره کنند یــا در یک 
برنامــه جمعــی ماهیگیــری بــرای خــود جــا رزرو کنند. 
فیش فیش می با دامنه وسیعی از مقاصد ماهیگیری در 
سرتاسر جهان در ارتباط اســت و قایق های ماهیگیری 
در ســطوح مختلــف بــا توجــه بــه بودجــه مســافران به 
آن هــا پیشــنهاد می شــود.  فیش فیش مــی بزرگ ترین 
پلتفرم ارائه دهنده خدمات ماهیگیری و جست وجوی 
برنامه های ماهیگیری در جهان اســت. این اســتارتاپ 
ســاده ترین و نزدیک ترین مقاصد تــور ماهیگیری را به 

کاربران ارائه می دهد. 

عــالوه بــر ایــن، ایــن اســتارتاپ بــرای صاحبــان قایــق 
ماهیگیری نیز قابل استفاده است.   

افراد در صورت تمایل و عالقه به اجاره قایق ماهیگیری، 
می تواننــد اطالعاتشــان را در فهرســت قایق هــای 
فیش فیش می ثبت کنند و با پذیرش مسافر و هدایت 
برنامه هــای تفریحــی ماهیگیری، درآمد خوبی کســب 

کنند. 
بر اساس آمارها تاکنون بیش از 12 هزار قایق ماهیگیری 
در نقــاط مختلــف دنیــا در پلتفــرم فیش فیش مــی بــه 
ثبت رســیده و در مجموع بیش از ۳89 هزار بار جهت 
برگزاری تورهای ماهیگیری به اجاره رفته اند.  در هفت 
سال گذشته حدود یک میلیون و 276 هزار گردشگر از 

خدمات فیش فیش می استفاده کرده اند. 
این استارتاپ در حال حاضر در ســه قاره امریکا، اروپا 
و آســیا فعالیت دارد و در شهرهای ســن دیگو در ایالت 

کالیفرنیا، ماالگا در اسپانیا و دبی دارای دفتر است. 

ما در پلتفرم ایران ادونچر 
افراد و کسب وکارها 
را معرفی می کنیم و 

صفحه ای اختصاصی 
به آن ها می دهیم. تولید 
محتوای تخصصی را 

خودشان انجام می دهند 
و درباره برنامه هایی 
که برگزار می کنند، 
اطالع رسانی می کنیم

120 میلیــون دالری  پــاداش 
Airbnb بنیانگذار

هیئت مدیــره Airbnb اعــالم کــرد کــه به 
برایان چسکی، مدیرعامل این شرکت، به 
پاس مدیریت شایسته در سال 2020، 120 

میلیون دالر پاداش می دهد.

ســرمایه گذاری روی گردشــگری 
دیجیتال

 TravelPerk ، Guesty  چهار استارتاپ
 212 ،TripAbrood و ، Staymyway
میلیون دالر ســرمایه جذب کردند. حوزه 
فعالیــت ایــن اســتارتاپ ها، گردشــگری 

دیجیتال است.

کشتی های کروز دوباره به دریا   
می زنند

ســفرهای دریایی با کشــتی های کــروز از 
اواسط تابســتان با نظارت مرکز کنترل از 

بیماری آمریکا از سر گرفته می شود.

حمایــت G20 از بازگشــایی  
صنعت توریسم

وزیــران گردشــگری 20 کشــور صنعتــی 
دســتورالعملی پنج ماده ای برای احیای 
گردشــگری تدویــن کردنــد. محوریــت 
این دســتورالعمل، راه حل های فناورانه 

است.

ميراث فرهنگی
C U L T U R A L 
H E R I T A G E

عکس:پریاحاجیلو
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داستان اصلی
L E A D

S T O R Y

شـــــــمـــــــاره 1
1خرداد1۴00
ســـــــــــال اول

مریم کریمی، هم بنیانگذار کسب وکار نوآورانه »ساوا«ست که به تولید و عرضه 
محصوالت غذایی محلی مناطق مختلف کشور می پردازد. با او درباره ظرفیت های 

این حوزه برای پیوند خوردن با نوآوری و راه اندازی کسب وکار حرف زده ایم

قرمه 
با چاشنی نوآوری چرا ساوا؟

ســاوا کســب وکار بزرگــی نیســت. تــا 
رســیدن بــه جایــی کــه می شــود ریشــه 
دوانــدن و تثبیــت و مانــدگاری یــک 
کسب وکار نامید هم راه درازی در پیش 
دارد. احتمــاال گــردش مالــی بزرگی هم 
هنــوز نتوانســته رقــم بزنــد؛ اما ســاوا از 
نظر تحریریــه کارنگ، یک کســب وکار 
نوآورانــه و شایســته نشســتن بــر جلد 
یک هفته نامه مرتبط با اقتصاد نوآوری 

است. 
اســتدالل مــا بــرای انتخــاب ســاوا، 
نــوآوری در انتخــاب »حــوزه راه انــدازی 
کسب وکار« از یک سو و تزریق نوآوری به 
آن حوزه از سوی دیگر است. حوزه ای که 
در ادبیــات فرهنگی ما میــراث فرهنگی 
نامیــده می شــود، امــا هنــوز در ادبیات 
اقتصادی ما چندان موردتوجه نیست. 
تبدیــل کــردن بخشــی از ظرفیت هــای 
میــراث یــک جامعــه بــه فرصت هــای 
کســب وکاری نه تنها به معنــای نوآوری 
در اقتصاد، بلکه حرکتی اجتماعی برای 

حفظ و تقویت این میراث است.
غذاهای سنتی اقوام مختلف و استان ها 
و شهرها و روستاهای متنوع ایران زمین 
بخشــی از هویــت ملــی و تاریخــی مــا 
هستند. المان هایی فرهنگی - تاریخی 
که زیر ضرب تولید و توزیع خوراکی های 
بــا  ارتبــاط  البتــه ســختی  و  آمــاده 
تولیدکنندگان سنتی، در حال فراموش 

شدن و از بین رفتنند.
ساوا فارغ از اینکه در آینده چقدر موفق 
شــود یا حتی این موضوع کــه می تواند 
بماند در این وادی ســخت، آغازگر یک 
راه تازه در اقتصاد خوردوخوراک شــده. 
و ایــن مهم تریــن دلیل انتخــاب ما بوده 
اســت. ســاوا بــا نــوآوری در شناســایی، 
بسته بندی و عرضه محصوالت غذایی 
مرتبــط بــا میــراث فرهنگــی ایــران، یک 

کسب وکار پیشرو محسوب می شود.

COVER STORYداستان جلد

خوراک ها داستان دارند. به هر روستا و شهر و منطقه ای 
که قدم بگذارید، بعید است از غذا و خوراکی بومی شان 
بپرسید و جوابی نگیرید. گو اینکه غذا مفهومی فرهنگی 
اســت که مردم هر دیــار هویت خــود را در نســبت با آن 
می داننــد و غــذا از منظــری دیگــر روابــط، مناســبات و 
ارزش های اجتماعی شــان را نمایندگی می کند. کامل تر 
بگوییم، غــذا زبانی اســت که ســاکنان هر منطقــه با آن 

حرف می زنند و زندگی می کنند. 
وقتــی صحبــت از کســب و کار نوآورانــه در حــوزه غــذا 
می شــود، بســیاری بالفاصلــه بــه یــاد نمونه هــای موفق 
یا ناموفــق پلتفرم هایــی می افتند کــه با شبکه ســازی در 
میــان رســتوران ها، وظیفــه خــود را تنهــا در عرضــه آن 
تعریف می کننــد. در حالی کــه امروزه به مدد گســترش 
زیرســاخت های ارتباطــی و آنالیــن، بســیاری بــه دنبال 
خوراک ها و محصوالت محلی ریشه دار، کهن و اصیلی 
هســتند کــه صاحبــان آن هــا ســال ها روی طعــم و مزه و 

شیوه های پخت آن ها کار کرده اند. 
یکی از کسب وکارهایی که یک سال و نیم است در حوزه 
معرفی و عرضه غذاهای ســنتی و بومی کشور راه افتاده 
»ساوا«ست که در آن، محصوالت غذایی با همان طعم 
یا بافت و مــزه منطقه اصلــی تولید می شــود و به فروش 

می رسد. 
مریم کریمی، هم بنیانگذار ســاوا، می گوید هدف اصلی 
ایــن کســب وکار نوآورانــه، بیــرون کشــیدن خوراکی های 
بومــی ارزشــمند و متنــوع ایرانــی از محدوده  هــای 
جغرافیایی ، شناســاندن آن ها و در نهایــت جلوگیری از 
فراموش  شدنشان است. تیم ساوا به ابزارهای الزم برای 
دستیابی به این اهداف نیز مجهز و مسلط است: دانش 
و تخصص الزم در حوزه مواد غذایی سنتی و صنعتی را 
دارد، تولید محتــوای اختصاصی می کند و به ســلیقه و 
ذائقه مشتریان اشراف دارد. ســاوا دارای پلتفرم فروش 
اختصاصــی اســت و آن طور کــه کریمی می گوید ســعی 
کرده انــد محصوالتی را عرضــه کنند کــه از نظر کیفیت، 

طعم و مزه اصیل و بومی هر منطقه را داشته باشد. 

ساوا از کجا شروع شد؟ 
ایده راه اندازی ساوا مثل بسیاری دیگر از کسب وکارهای 
جدید، بر تجربه  ای شــخصی اســتوار اســت. در جریان 
گشــت وگذار در بازارهــای محلــی مناطقــی که بــه آن ها 
ســفر می کردم، به خوراکی هایی برمی خــوردم که به رغم 
جذاب بودن، در شــهرها و مناطق دیگر شناخته شــده و 
در دسترس نبودند. در مواجهه ام با خوراکی های محلی 
مناطق مختلف کشور به فکر افتادم که می توان این نوع 
محصوالت را در بازار بزرگ تری عرضه کرد و کسب وکاری 

نوآورانه راه انداخت. از این رو با یکی از متخصصان حوزه 
گردشــگری و غذا در این باره صحبت کردم و مدتی بعد 
تصمیممــان را عملــی کردیم. بــا اینکــه چند مــاه درباره 
کسب وکارهای مشابه مطالعه کرده بودم، از بهار تا پاییز 
98 کار تحقیــق و طراحی کســب وکار و جمع کردن تیم را 
انجــام دادیــم و آذر همان ســال فــروش آنالین را شــروع 
کردیم و در قدم اول نیز سعی کردیم محصوالت غذایی 

محلی را انتخاب کنیم.
خوراک هــا و غذاهــای مناطــق مختلــف کشــور بــا 
وجــود اعتبــار و ارزش هــای فــراوان، بــه دالیــل متعددی 
شناخته شــده نیســتند و همین هم انگیــزه الزم را به ما 
داد که این کســب وکار را در حــوزه غذا راه انــدازی کنیم.  
بــه نظــرم راه انــدازی ســاوا عــالوه بــر اینکــه باعث رشــد 
کســب وکارهای محلی شــده، بــرای آن هــا نیــز محرک و 

انگیزه  بخش بوده. 
مــا مایــل بودیــم بــه محصــوالت غذایــی محلــی جــور 
دیگــری نگاه کنیــم. مردم اغلــب به خــواص محصوالت 
غذایــی و خوراکی هــای بومــی و محلــی توجه دارنــد، اما 
ما فکــر می کردیــم طعم ایــن خوراکی هــا هم ارزشــمند و 
منحصربه فرد اســت و می توان آن ها را بر سر سفره های 
مــردم آورد. بــه عبارتــی دوســت داشــتیم محصولــی از 
ســوغات خوراکــی ایــران طراحــی کنیــم کــه هــم آن را به 
گردشــگر معرفی کنیــم و هــم کارکردهای جدیــدی برای 

خوراکی های محلی بسازیم.

دربــاره رونــد فعالیت هایتــان توضیــح می دهیــد؟ 
ســرمایه گذار داشــته اید یــا بــا ســرمایه شــخصی 

شروع کردید؟
ساوا با سرمایه گذاری شخصی بنیانگذاران آن راه اندازی 
شده و اصولی و علمی و با تیمی متخصص در حوزه های 
مختلــف فعالیــت می کند. مــا فراینــد انتخــاب و بعد از 
آن تغییــر در محصــوالت و فرایندهــای آزمایشــگاهی 
و اطمینــان از ســالمت و بهداشــت محصــوالت را بــه 
 صورت تخصصی دنبــال می کنیم. عالوه بــر این، تولید 
و بســته بندی در کارگاه های مختلف در تهران و شــهرها 
و روســتاهای دیگر انجام می شــود. همکاران دیگری نیز 
در بخش های فروش و بازاریابــی و زنجیره تأمین و موارد 

این چنینی مشغول به فعالیت هستند.

برنامه ای هم برای جذب سرمایه ندارید؟ مثا برای 
توسعه فعالیت هایتان؟

اتفاقا داریم روی این موضوع کار می کنیم تا ببینیم نیازی 
به جذب ســرمایه داریم یا خیــر. هنوز بــه نتیجه قطعی 
نرسیده ایم اما بر همین اســاس نیز برنامه هایی که برای 

توسعه ساوا در دو سال آینده داریم، مشخص می شود.

راه اندازی کســب وکار در حــوزه خوراکی های اصیل 
و قدیمــی و ناشــناخته بــه نظــر دشــوار می رســد و 
نیــاز بــه مطالعــه و تحقیــق فــراوان دارد. روش کار 
شــما چیســت و چــه معیارهایــی بــرای انتخــاب و 
عرضه محصوالت داریــد؟ از طرفی تولید محتوای 
تخصصی در کســب و کار شــما، بــا توجه بــه همان 
عنصر ناشناخته بودن بسیاری از غذاهای محلی، 
ضروری به نظر می رسد. در این مورد چه سیاستی 

در پیش گرفته اید؟
روش کار مــا حضور نیــروی متخصــص در هــر زمینه ای 
اســت کــه یــک کســب وکار بــرای فعالیــت در صنعــت 
غذایی بــه آن هــا نیــاز دارد. محصــوالت را بــا هماهنگی 
بیــن تخصصی کــه در زمینــه غــذا و کســب وکار داریم و 
شناختمان بر اساس مخاطب و برند، انتخاب می کنیم. 
بعــد از انتخــاب و انجــام فرایندهایی کــه بــرای ورود این 
محصوالت به سبد فروش داریم، آشپزهای متخصص 
پژوهش، دستور پخت های مدرن یا سنتی را می نویسند 

و مراحل تست و ارزیابی را انجام می دهیم.
در مورد تولید محتوا نیز باید بگویم کــه ما تمرکز زیادی 
روی محتــوا داریــم و تیــم متخصصــی نیــز بــرای تولیــد 
محتــوای مناســب متن محــور و مولتی مدیــا تشــکیل 
داده ایم. فکر می کنیم محصوالت باید بهتر شناســانده 
شــوند و مدل های مصرف بیشــتری تعریف شود. آنچه 
برای ما مهم است، تولید محتوای تخصصی و دست اول 

است.

در ســاوا چــه بــازار هدفــی را بــرای خــود در نظــر 
گرفته ایــد و چطــور بــه ایــن بــازار دسترســی پیــدا 

کرده اید؟  
به طور کلــی محصوالت ســاوا از کانال هــای مختلفی به 
دو صــورت آنالین و آفالین به دســت مشــتریان شــامل 
مصرف کنندگان عادی و کســب وکارها می رســد و حتی 
به خارج از کشــور نیز ارسال می شــود. بخشی از فروش 
که به  صــورت آنالین و بــرای مصرف کننده عادی اســت، 
از طریق سایت ســاوا عرضه می شود. روش دیگر، یعنی 
عرضــه آفالین، عــالوه بر مشــتریان عادی، رســتوران ها، 
کافه هــا، هتل هــا، هاســتل ها و اصــوال کســب وکارهای 
دارای آشپزخانه و کارگاه را نیز در بر می گیرد. ما در ساوا 
عالوه بر اینکه محصوالت محلی و بومی را وارد فهرست 
غذایــی ایــن کســب وکارها می کنیــم، آن هــا را تشــویق 
می کنیم با کاهش محصوالت صنعتی شــان و استفاده 
از محصــوالت محلــی ، تنوع بیشــتری به فهرســت های 



غذایی شــان بدهنــد. ضمــن اینکــه بــا توجــه بــه قرابــت 
باالی اقوام ایران با کشــورهای همســایه، در زمینه تأمین 
مصرف کنندگان و فروشندگان مواد غذایی محلی ایرانی 
ســعی می کنیم محصوالت خــود را بــه بــازار محصوالت 

محلی کشورهای دیگر نیز هدایت کنیم.

درباره تنوع محصوالت عرضه شده آماری در دست 
دارید؟

سال گذشــته 70 محصول در ســایت برای فروش آنالین 
داشتیم که بعضی ثابت بودند و بعضی به صورت فصلی 
عرضــه می شــدند. بــرای مشــتریان شــرکتی و صادراتــی 
بیشتر از این تعداد اســت و با توجه به نیازهای مشتری، 
محصول را به آن ها ارائه می دهیم. عموما هم هر محصول 
از یک تولیدکننده یا کشــاورز به صورت جداگانه می آید 
و از شــهرها و روســتاهای مختلــف. کمتر پیــش آمده که 

تولیدکننده چند محصول یک نفر باشد.

این محصوالت از چند شهر یا چند استان می آیند؟
می توانــم بگویــم از اکثریــت قریب بــه اتفاق اســتان های 
ایران محصول داریم. این را هم اضافه کنــم که ما در این 
شــهرها صرفــا واســطه نیســتیم و کار تولیدی هــم انجام 
می دهیم. به این صورت که دســتور تهیه از ســمت ساوا 
ارائه می شود، ولی مواد اولیه کامال محلی هستند. گاهی 
تولیدکننــده می توانــد مــواد اولیــه را آمــاده کنــد، گاهــی 
ما کمــک می کنیــم که مــواد اولیــه درجه یــک و باکیفیت 
تهیه کننــد و همکارانمــان در کارگاه هــای مختلف محلی 
مشــغول تولیدند. حتــی به مرور زمــان با توجه بــه میزان 
ســفارش ها، بعضی از این کارگاه ها را بزرگ تــر می کنیم و 
به افراد آموزش هــای الزم را می دهیــم. آموزش هایی مثل 
تکنیک هــای تهیه غذا کــه ایــن کار کمک می کند ســطح 
کیفیت محصوالت دیگری که در کارگاه ها برای خود تولید 

می کنند ارتقا پیدا کند.

با توجه بــه اینکه حــدود یک ســال و نیــم از آغاز به 
کار ساوا می گذرد، ارزیابی تان از مسیری که تا امروز 

آمده اید، چیست؟ 
ما ســریع تر از چیزی کــه پیش بینی می کردیــم به اهداف 
خود دســت یافته ایم. هرچنــد هنوز مســیر طوالنی برای 
رشد و پیشرفت در پیش داریم، اما یکی از دالیل این رشد 
سریع را وسواس و دقت نظر در عرضه محصوالت کیفی 
و نیازســنجی درســت بــازار می دانــم. چیزی که دوســت 
داریم بــه مخاطب ارائــه دهیم، تجربه اســت. این تجربه 
ترکیبــی اســت از بســته بندی، ارائــه محتــوای متناســب 
درباره محصول و شیوه مصرف آن و پشتیبانی مناسب. 

به طور معمــول نیــز محصوالتــی را انتخــاب می کنیم که 
ناشناخته تر باشند. 

عــالوه بر ایــن برای کمــک بــه تأمیــن امنیت و بهداشــت 
غذا، دانش آشــپزی و فرآوری غذا و ابزار مناسب آن را به 
تولیدکننــدگان محلی هم انتقال می دهیم تــا برای تولید 
دیگر محصوالتشــان از آن ها اســتفاده کنند. شعار ساوا 
»تجربه جدید، تجربه اصیل« اســت و به توســعه پایدار 

نیز متعهد است.

ایــن تعهد بــه توســعه پایــدار در چــه بخش هایی از 
فعالیت شما نمود می یابد؟

مــواردی ماننــد پرداخت نقــدی و آنــی بــه تولیدکنندگان 
برایمــان مهم اســت، اما بــه دیگر شــرایط توســعه پایدار 
هــم پایبندیــم. حتــی در جایــی که مــواد اولیــه بــا هزینه 
بیشــتری خریداری می شــود و حاشیه ســود محصوالت 
پایین می آید، ما بر ســر اصول خود می مانیم. این اصول 
همان خرید مداوم و کمک به بزرگ شدن کسب وکارهای 

محلی است. 
بخشی از فعالیت های کسب وکار ما در حوزه مسئولیت 
اجتماعــی تعریــف شــده اســت و قســمتی از ســود 
محصــوالت نیــز در راه توســعه منطقــه تولیدکننــده آن 
محصوالت هزینه می شود. ضمن اینکه ساوا پایبندی به 
اصول برداشت مجاز از منابع طبیعی و همین طور اجرای 
چرخــه مدیریت ســبز در نظــام تأمیــن خــود را از وظایف 

اصلی خود در برابر اجتماع می داند.

مشکل خاصی در کسب و کارتان وجود دارد که مایل 
باشید درباره آن صحبت کنید؟

راستش مشکلی که در حال حاضر با آن درگیریم، مشکل 
مجوز است. در حال حاضر تمام تولیدکنندگانمان مجوز 
بهداشــت دارند و از این لحاظ هیچ مشــکلی نداریم، اما 
بســته بندی در تهران انجام می شــود. برای اینکــه کارگاه 
بسته بندی خودمان مجوز بگیرد، ناهماهنگی هایی بین 
متولی های مختلف و سازمان های باالدستی وجود دارد. 
در حــال حاضر مشــکل را حــل کرده ایــم، ولی اگــر مجوز 
بســته بندی داشــتیم، هم کارها راحت تر انجام می شــد، 

هم خیالمان راحت تر بود. 
مجوز کســب و کار خانگــی صرفا اجــازه یک بســته بندی 
خــاص را می دهد، مثــال صرفا چــای یا صرفــا محصوالت 
کشــاورزی. و این تنــوع محصولــی مــا را در بــر نمی گیرد. 
از طرفــی مجوزی کــه وزارت بهداشــت می دهد هــم برای 
کارگاه بســته بندی خــارج از محــدوده تهران اســت و این 
برایمان مشــکل ایجاد می کند. به طور کلــی در این حوزه 

خأل احساس می شود. 

قرمه 
با چاشنی نوآوری

عکس:حامدکریمزاده
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کشاورزی
A G R I C U L T U R E

شـــــــمـــــــاره 1
1خرداد1۴00
ســـــــــــال اول

پــروژه کســب وکارهای نوپــای وزارت جهــاد 
کشــاورزی خــود پــروژه ای نوپاســت و بــا آغــاز 
ایــن پــروژه در ســال 1۳97، پــای وزارت جهــاد 
کشاورزی به اکوسیستم اســتارتاپ های ایران 
باز شد. آموزش، توانمندسازی، فرهنگسازی، 
تســهیلگری، پشــتیبانی و نهادســازی از 
اهــداف اصلــی این پــروژه عنوان شــده اســت. 
در این گفت وگــو حمیدرضا مختاری اســکی، 
مجری ایــن پروژه، بــه توضیح دربــاره وضعیت 
اســتارتاپ های کشــاورزی در کشــور پرداختــه 

است.

در آغاز اجرای این پروژه، استارتاپ های حوزه کشاورزی 
کم شــمار و نوپا بودنــد. در حال حاضــر وضعیت این 

استارتاپ ها چگونه است؟
االن ما انســجام بیشــتری پیدا کرده ایم و برای زیست بوم 
نوآوری کشاورزی کشور نقشــه راهی تهیه کرده ایم. شاید 
بتوانیــم بگوییــم مهم تریــن کاری کــه توانســته ایم انجــام 
دهیــم، همین شبکه ســازی بــوده اســت. انجمــن صنفی 
استارتاپ های بخش کشاورزی در نهادهای قانونی کشور 
ثبــت شــده اســت. امیدواریم کــه اســتارتاپ ها حــول این 
انجمن صنفی شــکل بگیرند. همچنیــن تقریبــا در تمام 

استان های کشور تکلیف نسبتا روشنی داریم. 
مثال در هر اســتانی مرکز تحقیقــات و آموزش 
داریم. همه این مراکز قسمت کارآفرینی دارند. 
2۵ استان نیز مرکز رشد دارند. مدیران این مراکز 
را مرتــب در جریــان کار اســتارتاپ های بخش 
کشاورزی قرار می دهیم. یکی دیگر از کارهایی 
که انجام داده ایم این اســت کــه در جریان این 
وبینارها، خود استارتاپ های بخش کشاورزی 
خودشان را معرفی می کنند. این یکی از بهترین 
راه هایی بــوده که برای توجیه بخــش دولتی در 
استفاده از امکانات برای گشــایش کارهای استارتاپ های 
کشاورزی انجام داده ایم. من فکر می کنم انسجام بیشتری 

شکل گرفته و زیست بومی ایجاد شده است.

با توجه به تأکیدهای شــما در ماه های گذشته درباره 
اینکه الزم اســت این انجمن صنفی استارتاپ ها در 
کنــار مراجع تصمیم گیــر حضور داشــته باشــد، این 

حضور چقدر محقق شده است؟
وقتی انجمنی شــکل می گیرد، باید مطالبه گر باشد. االن 
آقای دکتر خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی، در جلساتی که با 
استارتاپ ها در سال گذشته داشته اند، بر این موضوع تأکید 
کرده اند که من می خواهم از نماینده استارتاپ های بخش 

حمیدرضا مختاری، مجری پروژه کسب وکارهای نوپای 
وزارت جهاد کشاورزی، از وضعیت این استارتاپ ها 

وتشکیل انجمن صنفی برای این کسب و کارها می گوید

کسب وکارهای 
نوآور کشاورزی 

به میدان آمده اند

شهریور 1۳98 اولین حلقه زنجیره 
فروشگاه های باغ میوه ایرانی در 
تهران شــکل گرفت و در یک  و 
نیم سال گذشــته حلقه های 
این زنجیره گســترده تر شــده 
اســت. حــاال شــرکت صنعت 
میــوه کــوروش 2۴ فروشــگاه در 
تهــران، کــرج و اصفهــان دارد. 
ایــن شــرکت عــالوه بــر یــک فروشــگاه 
اینترنتی، تأمیــن، توزیع و غرفه داری میــوه را در برخی 
فروشــگاه های زنجیره ای مانند افق کوروش، شهروند، 
هایپر فامیلی و... بر عهده دارد. چنین حضور پررنگی 
صنعت میــوه را بــا بیــم و امیدهایی تــازه مواجــه کرده 

است.
گروه صنعتــی گلرنــگ در ســال 1۳98 تصمیــم گرفت 

در کنــار عرصه هــای مختلفــی کــه بــه آن ها وارد شــده 
اســت، بازیگری در صنعت میوه و تره بــار را هم تجربه 
کند و بــرای تحقق ایــن تصمیم، شــرکت صنعت میوه 
کوروش را تأســیس کــرد؛ شــرکتی که هــدف بلندمدت 
خود را تبدیل  شــدن به یکی از ســه بازیگر مطرح میوه 
و تره بــار در خاورمیانه اعالم کرده اســت. اولین شــعبه 
فیزیکی باغ میــوه ایرانــی شــهریور 1۳98 در باغ فیض 
تهران افتتاح شــد و بعد از آن در شــمال، مرکز، شرق و 
غرب تهران و نیــز در کرج و اصفهان دامنه این شــعب 
گســترش یافت. البته فعــال در جنوب تهــران خبری از 

این فروشگاه های زنجیره ای نیست.
شــرکت صنعــت میــوه کــوروش می گویــد هدفــش آن 
اســت که کســب وکار میوه و تره بار را در کشــور به یک 
صنعــت تبدیــل کنــد و محصــوالت از بــاغ بــا هــدف 
مصرف کننده تولید شود و با حداقل معطلی در زنجیره 

خیز گلرنگ 
برای بازار 

میوه
گروه صنعتی گلرنگ با 

احداث فروشگاه های 
باغ میوه ایرانی وارد بازار 

میوه و تره بار شد

کشاورزی بتوانم مشورت بگیرم. این محقق شده است. من 
واسطه این دو هستم و این واسطه هم برداشته می شود و 

خود انجمن صنفی با وزیر ارتباط می گیرد. 

در میــان اهدافی که بــرای پــروژه کســب وکارهای نوپا 
تعریــف کرده ایــد، در کــدام حــوزه عملکــرد بهتــری 

داشته اید؟
در قسمت فرهنگسازی و به خصوص شبکه سازی ما نسبتا 
موفق بوده ایم. با توجه به فعالیت هایی که انجام داده ایم، 
مشخص شده که یک استارتاپ بخش کشــاورزی از کجا 
و چطور باید شــروع کند و از چه کسی حمایت بگیرد. این 
کاری بوده که در حوزه فرهنگسازی انجام داده ایم. همچنین 
با توجه به راه اندازی انجمن صنفی و مرکز نوآوری وســتا و 
باشــگاه نوآفرینی ســروناز نهادسازی هم شــکل خوبی به 
خود گرفته اســت. فکر می کنم در این قســمت ها بیشتر 
موفق بوده ایم. هرچند که با راه اندازی مرکز نوآوری وستا برای 
تسهیلگری هم قدم خوبی برداشته شد و الگویی برای بقیه 

بخش کشاورزی دولتی ایجاد شد. 

الیاس 
براهویی نژاد

@elyasbn
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نوآوری سبز
G R E E N 

I N N O V A T I O N

همه گیــری کرونــا و پیامدهــای آن چــه تأثیــری بــر 
استارتاپ های کشاورزی داشته است؟ 

ایــن شــرایط وضعیــت بســیار خوبــی را به خصــوص برای 
اســتارتاپ های مــورد تمرکــز مــا ایجــاد کــرد. تمرکــز مــا بر 
استارتاپ های توزیع محصوالت کشاورزی است. همه این 
استارتاپ ها رشدهای خوبی را به ما اعالم کرده اند؛ چراکه 
این استارتاپ ها می توانند بدون ارتباط فیزیکی کاال را ارسال 

کنند. بنابراین تأثیر کرونا نسبتا مثبت بوده است.

شــما بر اســتارتاپ های توزیع محصوالت کشاورزی 
تأکید دارید. چه حوزه هایی در کار استارتاپی مغفول 

مانده است؟
مســیر درســت طی شــده اســت. اگــر ایــن را بپذیریــم که 
استارتاپ بر اساس نیاز در جامعه شــروع به کار می کند و 
نه بر اساس دستورات، قاعدتا استارتاپ ها باید طبق نیازها 
پیش رفته باشند. تمرکز ما هم از روز اول بر اصالح زنجیره 
تأمین محصوالت کشاورزی بوده است. در همه حوزه هایی 
کــه اســتارتاپ ها وارد شــده اند خــوب پیشــرفت کرده ایم. 

استارتاپ هایی در حوزه های هوش مصنوعی، IoT )اینترنت 
اشیا( و بالکچین هم آمدند اما ســرانجام با یکی دو رویداد 
جمع شدند. یکی از دالیلش این بود که بسترسازی و نیاز 

مناسب در جامعه ایجاد نشده است. 

اساسی ترین نیازهای استارتاپ های این حوزه از نظر 
شما چیست؟

اولین  چیزی که من بر آن تأکید دارم، شبکه ســازی است. 
زیرســاخت فرهنــگ نــوآوری، شبکه ســازی اســت. مــا در 
کشوری زندگی می کنیم که متأسفانه همسایه، همسایه را 
نمی شناسد. در کرج مؤسسات تحقیقاتی کشاورزی زیادی 
وجــود دارد که اصــال از حال هــم خبر ندارند. شــرکت های 
حوزه کشاورزی نیز که در اینجا کار می کنند، خبر ندارند این 
مؤسسات چه کاری می کنند. به نظر من مشکل و کمبود 
ما از جنس سرمایه و ایده نیست. همه این ها را داریم، اما 
مسئله اساسی، فرهنگ نوآوری و شبکه سازی و بعد از آن 
توانمندی است. افراد حوزه استارتاپ باید توانمند شوند تا 

بتوانند به اهداف خود دست پیدا کنند. 

تأمیــن به صــورت تــازه و بــا قیمت مناســب به دســت 
مصرف کننــدگان داخلــی و خارجــی برســد. همچنین 
ایــن شــرکت بــا در اختیــار گرفتــن چنــد انبــار بــزرگ و 
ناوگان تخصصی )مسقف و یخچال دار( و بسته بندی 
محصوالت، قصــد بهینه ســازی زنجیــره تأمیــن را نیز 
دارد. شــرکت میــوه کوروش همزمــان در چهــار مرحله 
خریــد، پــردازش، ارســال و فــروش فعالیــت می کنــد و 
عالوه بر عرضه میوه فله به مشــتریان، به عرضه میوه  
بسته بندی شده، صادارات میوه، همکاری با باغداران، 
عرضه میوه عمده و همکاری با فروشگاه های زنجیره ای 

نیز می پردازد. 
با پشتوانه گروه صنعتی گلرنگ احتماال نقش شرکت 
میــوه کــوروش در صنعــت میــوه پررنگ تر هــم خواهد 
شــد. گروه گلرنگ در حال حاضر در بازارهای متنوعی 
از صنایــع غذایــی و دارویــی تا محصــوالت آرایشــی و 

بهداشــتی و حتی ســینما، تبلیغات و... حضــور دارد. 
ایــن مجموعــه پیش تــر فروشــگاه های زنجیــره ای افــق 
کــوروش را راه انداختــه بــود کــه حــاال 2۵69 شــعبه در 
سراسر کشور دارد و این فروشــگاه ها خود بازویی برای 
فروش محصوالت میوه کوروش نیز هستند و غرفه های 
میــوه در فروشــگاه های افــق کــوروش بــرای فــروش این 

محصوالت ایجاد شده است.
گروهی بر این باورند که حضور این فروشگاه ها می تواند 
دسترســی ســریع تر مصرف کننــدگان را بــه میوه هــای 
باکیفیت   فراهم کند و به دولت هــم در کنترل قیمت ها 
کمک می کند، اما از سوی دیگر عده ای نگران آن هستند 
که با قدرت و پشتوانه ای که این شرکت دارد، فروشندگان 
خرده پا و کشــاورزان جزء آســیب ببینند. البته این بیم 
و امیدها بیشــتر گمانه زنی هســتند و قضاوتی دقیق تر 

نیازمند رصد مسیر پیش روی این شرکت است. 

عکس:سیدمریمهاشمی

چگونه یک استارتاپ به محیط زیست کمک می کند؟

یک تیر و چند نشان برای حفظ زمین

اگری بازار قدرت را به مزرعه داران بازمی گرداند 
کاری که بقیه نمی کنند

REVIEWبررسی

کمتر از ۳0 سال به روزی مانده که تقاضای جهان 
برای محصوالت حیوانی دو برابر شود، اما همین 
حاال هم انسان ها در پایداری مزارع چالش هایی 
پیش روی خــود می بیننــد. »دیپ برانــچ« یکی 
از اســتارتاپ هایی اســت کــه بــرای کاهــش ایــن 
دغدغه ها به میدان آمده اســت. این اســتارتاپ 
بریتانیایــی دی اکســید کربــن و هیــدروژن را بــه 

خوراک حیوان تبدیل می کند. 
در حال حاضر حدود 80 درصد محصول ســویا 
در جهان برای تغذیه دام پرورش داده می شــود. 
این تقاضــای فزاینده برای ســویا ارتباط نزدیکی 
با جنگل زدایی دارد. بنابراین فناوری دیپ برانچ 
ضمن کاهش انتشار دی اکسید کربن و پرورش 
حیوانــات غیرپایــدار، می توانــد بــه شــیوه های 

مختلف به نجات کره زمین کمک کند.

دیــپ برانــچ از دی اکســید کربن استخراج شــده 
از فرایندهــای صنعتی اســتفاده می کنــد. آن ها 
گاز را وارد مخــزن تخمیــر تغذیــه می کننــد و بــه 
آن هیــدروژن می افزاینــد. میکروب هــا این هــا را 
به پروتئینی به نــام پروتون تبدیــل می کنند. این 
پروتئین به شکل پودر خشک می شود و به  عنوان 
ماده اصلی در خوراک حیوانات استفاده می شود.
بنیانگذاران این اســتارتاپ  می خواهند انتشــار 
دی اکســید کربــن را کمتــر کننــد و تــا حــدودی 
جلو پــرورش حیوانات ناپایــدار را بگیرنــد. آن ها 
همچنین می خواهند با کنار گذاشتن سویا، به 
نفس  کشیدن زمین کمک کنند. اگر این ایده ها 
محقق شــود، آن وقــت جهــان می توانــد مطابق 
انتظارش و بــا خیال راحت مصــرف محصوالت 

حیوانی را به دو برابر برساند.

هنــد دومیــن تولیدکننــده بــزرگ میــوه و 
سبزیجات در جهان است و ۴7 درصد از نیروی 
کار این کشــور در حوزه کشــاورزی مشــغول به 
کارند. بــا این حــال بر اســاس گزارش ســازمان 
خواربــار و کشــاورزی ملــل متحــد )فائــو(، هند 
بیشــترین جمعیــت گرفتــار ســوءتغذیه را در 
جهان دارد. این ها در کنار هم باعث شــد ایده 
راه انــدازی اســتارتاپ Agribazaar در ســر 

بنیانگذارانش بیفتد. 
این اســتارتاپ کارش را در ســال 2016 با ایجاد 
پلتفرمــی آنالین بــرای وصل  کردن کشــاورزان، 
تاجــران، بانک هــا، کســب وکارها و دولت هــا 
بــه هــم آغــاز کــرد و در ســال 2017 کیــف  پــول 
دیجیتالــی AgriPay را بــرای کشــاورزان راه 
انداخــت تــا پــول مســتقیما از خریــدار بــه 

فروشنده برسد.
ایــن اســتارتاپ در حــال حاضــر روی  طیــف 
وســیعی از فناوری هــا، از جملــه سنســورهای 
راه  دور، پهپادهــا و بالکچیــن کار می کند. مدل 

عملیاتی اگری بازار شامل این اهداف است:
  اســتفاده از فناوری هــای متن بــاز در ســطح 

جهانی برای تغییر زنجیره ارزش کشاورزی
  تمرکــز بــر راه حل هــای جدیــد در محــدوده 

نیازهای برآورده نشده کشاورزان
  ایجــاد ارتبــاط بیــن دولت هــا و جوامــع 
مزرعــه داران بــرای فراهم کــردن گســترده ترین 

دسترسی ممکن به این پلتفرم
اگری بــازار مدعــی اســت که بــا کمک فنــاوری، 
قدرت را در دستان مزرعه داران خرد می گذارد 

و »این کاری است که بقیه نمی کنند«.



شـــــــمـــــــاره ۱
26اردیبهشت۱۴۰۰

ســـــــــــال اول

KARANG

20

جهان آينده
F U T U R E
W O R L D

حمل و نقل به خودی خود یکی از بزرگ ترین 
صنایــع دنیاســت کــه مهم ترین دســته های 
آن شــامل ترابری و جابجایی انسان هاست. 
می توان ادعــا کرد که شــاید مهم ترین بخش 
فناوری هــای قدیــم کــه مســتقیما بــه تحقق 
ســبک زندگــی امــروزه مــا کمــک و خدمــت 
کــرده اســت، صنعــت حمل و نقــل اســت. 
بــا جابجایــی ســریع تر انســان ها و کاالهــا به 
وسیله کشتی ها، هواپیماها و قطارها، سرعت 
زندگی ارتقا یافته و سبک زندگی در سطحی 

جهانــی بــه حالــت کنونــی خــود رســیده اســت. بــدون 
حمل و نقــل بــه شــکل امــروزی آن، اغلــب کاالهایــی کــه 
بــه طــور روزمــره از آن هــا لــذت مي بریــم، از خوردنی هــا 
گرفته تا لوازم الکترونیکی مــورد عالقه مان، هیچ کدام در 
دسترس نبود. بخش دیگر اهمیت حمل ونقل، جابجایی 
انسان هاست. پس می توانیم زندگی فعلی خود را بدون 

حمل و نقل، تقریبا غیرممکن ببینیم.
اما حمل  و نقل جــدا از تحوالت مثبتی که برای بشــر رقم 
زده، یکی از صنا یعی اســت که بیشترین اشتغال زایی را 
ایجاد می کند و به عنوان یکی از صنایع محوری شناخته 
می شود؛ به این معنی که وجود بسیاری از صنایع دیگر 
وابســته به بقا و رونق حمل و نقــل اســت. بنابراین نباید 
دور از  ذهن باشد که مشکالتی که در این بخش به وجود 
می آید، به طور غیرمستقیم همه  ما را درگیر خود می کند. 
در حــال حاضــر، ایــن صنعــت بــا دو مشــکل اساســی 

دســت و پنجه نــرم می کنــد کــه در صــورت 
عدم ســازش مناســب با آن هــا در بــازه زمانی 
مناسب، عواقب اقتصادی و زیست محیطی 
بســیاری بر بشــریت تحمیل می شــود. یکی 
از واضح تریــن ایــن مشــکالت، مشــکالت 
زیست محیطی ای اســت که عامل آن تعداد 
زیــاد وســایل حمل و نقــل بــر زمیــن اســت. 
به خصوص در رده های باالتر این صنعت که 
بیشتر با ابرنفتکش ها و هواپیماهای باربری 
ســر و کار دارد کــه بیشــترین میــزان گازهــای 
گلخانه ای را در میان وســایل حمل و نقل تولید می کنند، 
قانونگذاری مناسب وجود ندارد و شاهد آلودگی بی رویه 

هوا به وسیله آن ها هستیم. 
در عوض، سیاستمداران و بدنه های قانونگذار کشورهای 
مختلــف، بــر خودرو هــای عــادی متمرکــز شــده اند و در 
تالشند با استفاده از استانداردسازی و قانونگذاری برای 
وســايل حمل و نقل روزمــره، صدماتی را جبــران کنند که 
لزوما با این دسته از وسایل حمل و نقل تولید نشده اند. 

یکــی دیگــر از مشــکالت بــزرگ ایــن صنعــت در حــوزه 
مشاغل است. تکنولوژی های رانندگی خودکار روز به روز 
در حال پیشرفته تر شدن هستند و در نتیجه همه گیری 
ترس از بیکاری در میان رانندگان کشورهای غربی شایع 
شــده اســت. اتوماســیون و مشــکالتی که برای مشاغل 
ایجــاد می کند، تنهــا به حمل و نقــل محدود نمی شــود و 

تبعات آن در آینده یکی از چالش های ما خواهد بود. 

آیا اتوماسیون و مشکالت زیست محیطی، پایان صنعت 
حمل و نقل به شکل فعلی آن خواهد بود؟

دیر یا زود 
چنین خواهد بود

آیا فناوری های نوین رانندگان را بیکار می کند؟

مشاغل ترکیبی، نوشداروی رانندگان

سوخت های سبز: نوری در تاریکی
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فرامــوش نکنیم کــه حمل و نقــل با دو مشــکل 
بزرگ دست و پنجه نرم می کند. از دغدغه های 
اصلــی راننــدگان در آینــده نه چنــدان دور، 
جایگزین شــدن آن هــا بــا فرایند اتوماســیون و 

خودروهای بدون راننده است. 
این تکنولوژی که به خصوص شــرکت تسال در 
حال پیشرفته تر کردن آن است، توانایی این را 
دارد تا چشم انداز صنعت حمل و نقل و ترابری 
را به کل عوض کنــد و بدنه اصلی مشــاغل این 
صنعــت، یعنــی راننــدگان را، بیــکار کنــد. امــا 
واضح است که بیکار کردن میلیون ها راننده در 
ســطح جهانی جزو گزینه ها نیست. کلید این 
مشکل در مفهومی به نام »مشاغل ترکیبی« 

نهفته است. 
با گذر زمان، مهارت های مورد نیاز برای شــغل 

»رانندگی« متحول خواهد شد و حتی اگر امر 
رانندگــی بــه وســیله ربات هــا انجام شــود، این 
ربات ها همواره نیــاز به سرپرســت یا متصدی 

خواهند داشت. 
بســیاری از راننــدگان در آینــده خــود را نــه در 
معرض از دست دادن شغل هایشان، بلکه در 
معرض تغییــر و تکامل وظایف خــود خواهند 

دید. 
خیلی زود مشاغل آن ها از رانندگی، به نظارت، 
رسیدگی و پشتیبانی ماشین های بدون راننده 

تغییر خواهد کرد. 
قانونگــذاری مناســب بــرای تعــادل میــان 
اتوماســیون و مشــاغل ترکیبــی نیــز از دیگــر 
راهکارهــای مبــارزه بــا حــذف مشــاغل بــا 

خودکارسازی است.

گازهای گلخانــه ای به الیه ازون آســیب زده اند 
و درخشــان ترین راهکارهــا بــرای جلوگیــری از 
ادامــه آســیب و تخریــب،  تنهــا در درازمــدت 
آســیب بیشــتر را به همراه خواهد داشــت. در 
نهایت این سوخت اســت که باعث و بانی این 

آسیب هاست. 
پــس چــه می شــود اگــر بتوانیــم ســوختی 
بســازیم که راه حل مشــکل خودش باشــد؟ با 

سوخت های سبز آشنا شوید. 
ایــن ســوخت ها کــه بــا نام هــای بیوفیــول و 
زیست ســوخت نیــز شــناخته می شــوند، از 
بقایــای توده هــای زیســتی بــرای تولیــد انــرژی 
استفاده می کند و زائده های آن به مراتب ضرر 
کمتری به همراه دارد و حتی در بسیاری موارد 
توانایی بازیافتی را بــه همراه دارد. منبع اصلی 

این ســوخت ها الکل هــای قوی به دســت آمده 
از تخمیــر گیاهــان خــاص اســت کــه تنهــا بــه 
ایــن دلیــل کشــت می شــوند. هرچنــد از انواع 
چربــی نیــز در بــه دســت آوردن الــکل مــورد 
نیــاز بــرای این ســوخت ها اســتفاده می شــود. 
زیست ســوخت ها نزدیک تریــن چیــز بــه یک 
راه حــل دائمــی و درازمــدت بــرای مشــکالت 
زیســتی حمل و نقــل هســتند. در ســال 2019 
تولیــد ایــن ســوخت ها بالــغ بــر 161 میلیــارد 
لیتر بود و ۳ درصــد کل ســوخت های مصرفی 

صنعت را تشکیل می داد. 
آژانــس بین المللــی انــرژی )IEA( پیش بینــی 
می کنــد تــا ســال 20۵0 بیــش از یک چهــارم 
ســوخت مصرفی در دنیا از زیست سوخت ها 

تأمین شود. 

مترجم: پارسا 
خاک نژاد  

Parsa.khaknezhad
@gmail.com
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جهان آينده
F U T U R E
W O R L D

ANALYSEتحلیل

امنیت شغلی، ثبات 
درآمدی و حق تأمین 

اجتماعی
قوانین کار شایسته برای 

کارگران پلتفرم ها

کارگــران پلتفرم هــای آنالیــن بــه  طــرز 
معناداری افزایــش یافته انــد. کار آن ها 
معمــوال در دســته مشــاغل موقتــی 
قــرار می گیرد کــه از شــمول قوانیــن کار 
معمول خارج است.  سیاســتگذاران و 
تحلیلگران اجتماعی بارها نگرانی خود 
را از عواقب این موضوع، یعنی نداشتن 
امنیــت شــغلی، ثبــات درآمــدی و حق 

تأمین اجتماعی اعالم کرده اند. 
گزارش هــای  آخریــن  از  یکــی  در 
ســازمان همکاری و توســعه اقتصادی، 
راه حل هایی برای سیاستگذاری درست 
در راستای تأمین شــرایط کار شایسته 
برای کارگران پلتفرم ها پیشــنهاد شــده 
و انجــام هرچــه ســریع تر آن هــا بســیار 
ضروری دانســته شــده اســت. در یکی 
از اولیــن راه حل هــای مطرح شــده، 
طبقه بنــدی و شناســایی وضعیــت 
نیروهای کار پلتفرمی در کشورها و قرار 
دادن آن هــا تحــت شــمول قوانیــن کار 

عنوان شده است. 
اعمال جریمه برای کارفرمایانی که بارها 
و بارهــا مــورد شــکایت نیــروی کار قــرار 
گرفته انــد، بــه  عنــوان یکــی از ابزارهای 
مهم دولــت برای اجــرای ایــن برنامه در 
نظر گرفته شده است.  کارگران معموال 
از قوانین بوروکراتیک بی اطالع هستند 
و شــکایت از جانب آن ها هزینــه زا و در 

اغلب موارد بدون نتیجه است. 
دولت ها باید شرایط مســاعد و امنی را 
برای کارگران ایجاد کنند تا حق شکایت 
آن هــا محفــوظ بمانــد، مثــال می توانند 
فرایند شکایت حقوقی را تا حد ممکن 
ســاده کننــد.  بهبــود شــرایط کاری، 

یــادآوری مســئولیت های کارفرمایان 
و تعییــن حداقــل دســتمزد از دیگر 
مــواردی اســت کــه در ایــن گــزارش 
مورد تأکید قرار گرفته است. محور 

اصلی این سیاســتگذاری ها به 
 رسمیت شناختن 

حق چانه زنی 
جمعی برای 
ن  ا گــر ر کا
مــی  پلتفر
برای بهبود 
یط  ا شــر
زندگی شان 

است. 

فضای کار و اشــتغال تغییر و تحوالتی بسیار 
جدی و شــتابان را پشــت ســر می گذارد. رواج 
و گســترش اقتصادهــای پلتفرمــی بــه ایجاد 
خیل عظیمی از کارگران و کارکنان پلتفرم های 
آنالین در سرتاســر دنیا منجر شــده کــه فاقد 
قراردادهای کاری ثابت، بیمه، امنیت شغلی و 

حتی حداقل دستمزد هستند.
اقتصاد گیگ مدعی است می بایست مشاغل 
را از قیدوبندهای سنتی رها کرد و کارهایی آزاد و 
خالقانه ایجاد کرد و افراد دیگر مجبور به حضور 

مداوم در محیط کاری خود نیستند، اما آنچه در سال های 
گذشته برای کارگراِن شاغل در این بخش اقتصادی رخ داده 

است، چندان امیدوارکننده نیست. 
در حــاِل حاضر حــدود ۵۵ میلیــون نفــر در آمریــکا در این 
بخش کار می کنند و اقتصاد پلتفرمی در سایر کشورهای 
توسعه یافته و در حاِل توســعه در حال تقویت و گسترش 
اســت. بر مبنای گزارش های مجمــع جهانی اقتصــاد، در 
۴0 ســال گذشــته شــمار کشــورهایی کــه از بــازار کار خود 
مقررات زدایی کرده  و قوانین مالیاتی خود را تغییر داده  اند، 
افزایــش چشــمگیری پیــدا کــرده اســت؛ فراینــدی کــه به 
کاهش ارائــه خدمات عمومی و حمایت هــای اجتماعی از 
سوی دولت ها منجر شده است و کشورها را آماده ورود به 
انقالب صنعتی چهارم کرده است. مشکل اما اینجاست 
که کارگراِن فعــال در این بخش اقتصــادی از منافع، مزایا و 

سودهای مالی این شرکت ها بی بهره هستند.
پژوهش های مختلف از وضعیت نه چندان مناسب کارگران 
پلتفرمــی حکایت می کننــد. بــرای نمونه در پژوهشــی که 
دانشگاه ام آی تی انجام داده، ثابت شده که حدود یک سوم 
از رانندگان اوبر بیشــتر از آنکه درآمد کسب کنند، هزینه 
می کننــد. راننده اوبــر موظف بــه تأمین ماشــین و بنزین و 
پرداخت هزینه های تعمیرات وسیله نقلیه خودش است. 
ایــن موضــوع را در گفت وگویــی بــا تنــی چنــد از رانندگان 
تاکســی های اینترنتی در تهران مطرح کردیم و آن ها نیز از 

همین امر گالیه داشتند:
»در ســاعت خلوت روز واقعا صرف نمی كند، چون قيمت 
را خيلي پايين مي آورند. من خيلي موقع ها يك ساعت در 

ماشين صبر مي كنم و مسافر قبول نمي كنم، 
چون نمي ارزد.«

در پژوهش دیگری از کارگران پلتفرمی آمریکا 
در مــورد شــرایط شغلی شــان پرســیده اند 
و ۵1 درصــد از آن هــا کار خــود را ســخت تر 
و مناقشــه برانگیزتر از مشــاغل معمولــی 
دانسته اند. نظر رانندگان تاکسی های اینترنتی 

را در این زمینه هم جویا شدیم: 
»بــاز االن بهتــر از آژانس های آن موقع اســت. 
حداقل خــوب اســت کــه موقــع برگشــت هم 
مسافر داریم. اما با این هزینه ها سخت است. مردم خیلی 
موقع ها عصبانی هستند و الکی نمره می دهند. نمی دانم 
آخــر اصال نظــر مــا را نمی پرســند؛ نــه در مــورد قیمــت، نه 

هیچ چیز دیگری.«
»من خــب با این ســن  و ســال، 
بایــد یــاد می گرفتــم کــه از ایــن 
)بــه گوشــی موبایل خود اشــاره 
می کند( اســتفاده کنــم و هنوز 
هم یادم مــی رود. بچه هام برایم 
تو یک دفتــر نوشــتند و من هر 
جایی یادم رفت، دوباره به دفتر 

نگاه می کنم.«
مشــکالت کارگــران پلتفرمــی 
بــر کســی پوشــیده نیســت: 
نداشــتن قراردادهــای کاری 
ثابت، شرایط شــغلِی سخت و 
طاقت فرسا و بی بهرگی از تمامی 
انــواع حمایت هــای اجتماعی.

مؤسسه بروکینز آمریکا در پژوهشی، وضعیت بازار کار این 
کشور را در 2۵ سال گذشته بررسی کرده و یکی از مهم ترین و 
تأسف برانگیزترین یافته های این تحقیق این است که اکثر 
افراد شــاغل در بازار کار، هیچ  اقبالی برای ارتقای موقعیت 
اجتماعــی خود و رســاندن ســطح درآمدی شــان بــه طبقه 
متوسط ندارند. در واقع اقتصاد در انقالب صنعتی چهارم 
متمرکزتر شده و شرایط در حاِل حاضر به  گونه ای رقم خورده 
که بیشــترین ســود از آِن ســهامداران بــزرگ، کارآفرینان و 

سرمایه گذاران است؛ اتفاقی که شکاف درآمد و ثروت را در 
اکثر کشــورهای جهان افزایش داده اســت. باالخص که با 
گسترش اقتصاد گیگ، کارگران غیرماهر از بازار کار حذف 

می شوند و به سختی می توانند کار جدید پیدا کنند.
ابزارها و مکانیسم های فضاهای کسب وکار سنتی که باعث 
افزایش امــکان تحرک اجتماعی نیروی کار می شــد، هنوز 
در این بخش نوظهور اقتصادی پیش بینی نشده اند. برای 
نمونه ، شــما اگر به  عنوان یک راننده تاکسی اینترنتی کار 
خود را آغاز کنید، هیچ شانسی برای نشان دادن توانایی ها 
و مهارت هــای خود بــه مدیــران شــرکت ندارید. نداشــتن 
امکان تحرک اجتماعــی، نه تنها در ســطح خــرد، بلکه در 
سطوح کالن اقتصادی نیز اهمیت دارد. در گزارش مجمع 
جهانی اقتصــاد آمده اســت کــه با کاهــش میــزان تحرک 
اجتماعــی افــراد در جوامــع، رشــد اقتصادی کشــورها نیز 
به  طــور معنــاداری کاهش پیدا 
کرده است. برای نمونه اقتصاد 
بریتانیا اگر روند فعلِی مسدود 
بودِن امکاِن تحرک اجتماعی را 
تا سال 20۵0 ادامه دهد، ساالنه 
1۴0 میلیارد پونــد از میزان کلی 
تولید ناخالص داخلــی اش را از 
دســت خواهــد داد. در مقابل، 
تغییرِ ایــن وضعیــت و افزایش 
بســیار انــدِک امــکان تحــرک 
اجتماعــی در جوامــع، به رشــد 
2 تا ۴ درصــدی تولید ناخالص 
داخلی کشــورها منجر خواهد 

شد.
در هر صورت با افزایش کمــی نیروی کارِ فعــال در اقتصاد 
گیگ، مسائل و مشکالت آن ها آشکارتر شــده است و در 
ســطح جهانی مطالبــات جدی تری بــرای اصــالح و بهبود 
وضعیــت ایشــان در حــال شــکل گیری اســت. اینکه چه 
زمانــی به ایــن حق خود می رســند نامشــخص اســت، اما 
حداقل توانسته اند توجهات بسیاری را به خود جلب کنند 
و ذهنیت  افــراد را در مورد شــرایط کاری خود تغییر دهند؛ 

اتفاقی که شاید باید در ایران نیز مورد توجه قرار بگیرد. 

اقتصاد پلتفرمی در کنار مزایایی که به همراه دارد، آسیب هایی را نیز به نیروی کار وارد 
می کند که از نظر اقتصادی و اجتماعی قابل تأملند

کارگرانپلتفرمی

در 40 سال گذشته شمار 
کشورهایی که از بازار 

کار خود مقررات زدایی 
کرده  و قوانین مالیاتی 
خود را تغییر داده  اند، 

افزایش چشمگیری 
پیدا کرده است

زهرا طاهری  

Parishad.thr
@gmail.com
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بيلبورد
B I L L B O A R D
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چند هفته دیجی کاال و چند 
هفته اســنپ. چند ماه 
فالیتیــو و چنــد مــاه 
علی بابا؛ حتما برای 
شما هم پیش آمده 
کــه تبلیغات یکــی از 
ایــن شــرکت ها را روی 
یــک بیلبــورد ببینیــد 
و مدتــی بعــد، شــاهد تبلیغات 

رقیب اصلی آن برند، درست در همان نقطه باشید! 
حتما فکر می کنید چنین تالشی برای تصاحب یک نقطه 
خاص، می تواند به برگ برنده یک کسب و کار در تبلیغات 
بدل شود و به آن برای جلب مخاطبان بیشتر کمک کند. 
اما از نظر بسیاری از کارشناسان حوزه تبلیغات، فتح یک 
تابلــوی تبلیغاتی برای یک شــرکت رقیــب، امتیــازی را به 
همراه نمــی  آورد و تأثیری بر بهبود نتیجــه کمپین های آن 

شرکت نمی گذارد.

  دلیل اصلی محدودیت رسانه هاست
محمدرضا هاشمیان، مدیر ایده پردازی کانون ایران نوین، 
معتقد است اصلی ترین دلیل حضور شرکت های رقیب 
بر یک تابلو تبلیغاتــی در زمان هــای متوالــی، محدودیت 
رسانه هاســت.  از نظر او، از آنجا که شــرکت ها رسانه های 
محــدودی را بــرای تبلیغــات در اختیــار دارند، بــا توجه به 
برنامه های تبلیغاتی خود، گاهی چاره ای جز نشســتن بر 

بیلبوردهای پیشین رقبا پیدا نمی کنند.

  این تاش ها بی ثمر است
به عقیده مدیر ایده پردازی ایران نوین، مشاهده تبلیغات 
یک شــرکت بــر تابلــوی تبلیغاتی پیشــین رقبایــش، هیچ 
تأثیری بر موفقیــت کمپین تبلیغاتــی او نــدارد و در اغلب 
موارد، تنها به دلیــل محدودیت فضاهای تبلیغاتی اتفاق 
می افتد. با این وجود هاشمیان این موضوع را رد نمی کند 
کــه بســیاری از شــرکت های تبلیغاتــی، از حضــور رقبــا بر 
فضاهای شهری به  عنوان ابزاری برای ترغیب کسب و کارها 

چرا کسب و کارهای رقیب مایل به فتح تابلوهای 
تبلیغاتی یکدیگر هستند؟

عملیاتخنثیسازی
بیلبوردهایرقیب

REVIEWبررسی

دندان این شهر درد می کند
شــهر پــر شــده از درد. روی بیلبوردهــا و 
استرابوردها، تصویر مردهایی را که درد در 
صورتشان نشسته می بینیم. مردهایی 
که لذت خوردن بســتنی برایشان همراه 
اســت با انقبــاض عضــالت چهــره. این 
تصویر آزاردهنده، تبلیغ یک خمیردندان 
است که کافی اســت روی مسواک شما 
بنشیند تا حساســیت دندان هایتان به 
ســرما را از بین ببــرد. پیام همین اســت: 
»تو هــم همین قــدر درد می کشــی؟ پس 

مریدنت را بخر و آرام شو!«

می خــوری  بســتنی  وقتــی 
این شکلی می شوی؟

مریدنــت در تبلیــغ »خمیردنــدان ضــد 
حساســیت« خود، ســراغ یک مشــکل 
رایــج رفتــه: »دنــدان درد شــدید در زمــان 
خــوردن بســتنی یــا حتــی آب ســرد«. با 
این اوصاف مشکل کجاســت؟ مگر قرار 
نیســت تبلیغات با ادعای برطرف کردن 
مشــکل بزرگ افــراد، آن ها را بــرای خرید 

محصول ترغیب کند؟

نمی توانی از این درد فرار کنی
یــک  شــدن  حــل  مریدنــت 
مشــکل بــزرگ و رایــج را وعــده می دهــد، 
اما در کنار این وعده خوشــایند، تکلیف 
چهره شهر چه می شود؟ الیت باکس ها 
و اســترابوردهایی که با فاصله کم نصب 
شده اند، فرصت چرخاندن چشم را از این 
صحنه نمی دهند. کافی اســت از همان 
خیابان به یک بزرگراه بپیچید تا بیلبورد 
بزرگی که پیــش رویتان اســت، بــار دیگر 

موضوع را به شما یادآوری کند.

این شهر به فروش می رسد
میــل اغراق شــده شــهرداری 
بــه فــروش فضاهــای تبلیغاتــی، آن هــم 
بدون نظارت به تأثیری که بر چهره شهر 
می گذارند، تبلیغات محیطی را به ابزاری 
بــرای ایجــاد آلودگی بصری تبدیــل کرده 
اســت. در این میان، تکرار بیش از قاعده 
تبلیغاتی که مفهوم درد و آسیب دیدگی 
را القا می کند، به ابزاری برای آزار مخاطب 

تبدیل می شود.

به تبلیغات استفاده می کنند و بخشی از تشابه 
در انتخاب موقعیت های تبلیغاتی، به همین 
دلیل اتفاق می افتد. به گفته هاشمیان، پایگاه 
شغلی و فرهنگی بینندگان تبلیغات بر انتخاب 
تابلوهای تبلیغاتی از سوی کسب و کارها تأثیر 
می گــذارد. مثال محصوالتــی کــه در کالس A و 
B قــرار می گیرند، اغلــب در مناطــق 1، 2 ، ۳ و ۴ 
تبلیغ می شوند و محصوالتی که مورد استفاده 
عام تری دارند، تبلیغ آن ها در مناطق مختلف 

شهری اتفاق می افتد.

  حضور مشتری حرف اول را می زند
به باور هاشمیان، شناخت بازار، نوع محصول و مخاطبان 
و مشتریان آن، اصلی ترین عامل در موفقیت کمپین های 
تبلیغاتی اســت. از نظــر او اگر محصــول در زمــان و مکان 
مناســب تبلیغ شــود، تأثیر تابلوهای تبلیغاتی به شــکل 
چشمگیری باال می رود. از طرف دیگر، خالقیت و انتخاب 
رویکرد و کانسپت مناسب در تبلیغات محیطی هم بیشتر 
از توجه به موقعیت رقبا بر تابلوهای تبلیغاتی، بر انتخاب 
خریــداران تأثیــر می گــذارد. به عقیــده هاشــمیان، تعدد 
بیلبوردها و رسانه ها، عامل دیگری است که خواه ناخواه بر 

مخاطب و بر انتخاب خرید او تأثیر می گذارد.

  ما ماندگاریم! لطفا وارد نشوید!
محمدرضا هاشمیان می گوید برندهایی که حضور بر یک 
تابلوی تبلیغاتی خاص را مهم تلقــی می کنند، معموال با 
قراردادهــای بلندمدت، احتمال حضور رقبــا بر آن فضای 
تبلیغاتی را کاهــش می دهند و طبیعی اســت کــه پس از 
اتمام مدت قرارداد، حتی رقبایشان هم ممکن است برای 

تصاحب آن جایگاه اقدام کنند.

لی لی  اسالمی  

Lili.eslami
@gmail.com
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مارکتينگ
M A R K E T I N G

من مهیار محمدی مدیــر مارکتینگ فالیتیو هســتم. ما 
در فالیتیو در ســال گذشــته تجربه موفقی از تغییر برند 
را پشــت ســر گذاشــتیم و به همین دلیل بررســی تغییر 
برندهای دیگر برای من همیشه جالب بوده است، به ویژه 
اینکه در این مــدت برندهای زیادی دســت بــه تغییرات 

کوچک یا عمده زده اند. 
یکی از این برندهــا، برند معروف محصوالت بهداشــتی 
پنبه ریز اســت که تصمیم گرفتم در مورد آن چند خطی 
بنویســم. در مورد کمپین »یــک کلیک تا تغییــر« که به 
بهانه تغییر در بســته بندی محصول انجام شده، نکات 
بســیاری را می تــوان گفــت اما در این یادداشــت، ســعی 
داشته ام تا به بررسی شعار کمپین و تطبیق آن با مسیر 

طی شده بپردازم.

  با شجاعت تابوها را تغییر بده
برند پنبه ریز تصمیم گرفته تا یک برند پیش رو در زمینه 
بهداشت بانوان باشد! تردیدی در این نیست؛ اما در این 
کمپین شــعار مطرح شــده مطابقــت چندانی بــا موضوع 
نــدارد. اگرچه برنــد پنبه ریز دســتخوش تغییراتی شــده، 
ولی مخاطب و نحوه کاربرد محصول تغییر نکرده است، 
پس شــاید بتوان گفت که شــجاعت تغییر گرچه شــعار 
جذابی اســت، امــا منعکس کننده موضوع نیســت. این 
شــعار می توانست با اشــاره به شکســتن تابوی صحبت 
راجع به عادت ماهانه خانم ها، مسئولیت اجتماعی برند 
را نمایان کند و مفهوم »تغییر شجاعانه« را در قالب یک 
تغییر مشــخص و عملی مطرح کند. به ویژه اینکه رقیب 
اصلی این برند، یعنــی برند مای لیدی بــا آوردن تبلیغات 
نوار بهداشتی روی بیلبورد برای اولین بار، مانور رسانه ای 
گســترده ای را در زمینه مســئولیت اجتماعی انجام داده 

است.

  دقیقا چطور تغییر کنم؟
پنبه ریــز هم در صفحه اینســتاگرام خــود و همچنین در 
فعالیت های بیــرون صفحــه اش تالش کرده بــه موضوع 
»شــجاعت تغییر« بپردازد، ولی این تالش نشانگر یک 
»تغییر شــجاعانه« نبوده و از محدوده شــعارهای کلی و 
ناملموس فراتر نرفته است. واقعیت این است که پیش تر 

در فضای شبکه های اجتماعی محتواهای شجاعانه تری 
در زمینه بهداشــت بانوان منتشــر شــده بود و در چنین 
فضایــی، نوع نــگاه بــه تغییر هــم می توانســت بــه نوعی 

گویای شجاعت باشد.

  وقتی همه چیز ناگهان تغییر می کند
در میانــه ایــن کمپین بــه جای 
شــعار شــجاعت تغییــر، از 
تغییــر«  یبایــی  »ز مفهــوم 
اســتفاده شــده و در تبلیغــات 
محیطــی و ویدئویــی بــه ایــن 
موضوع پرداخته شــده است. 
با وجود این می تــوان گفت که 
انتقــال از مفهــوم »شــجاعت 
تغییــر« بــه »زیبایــی تغییــر« 
به درستی انجام نشده و اینکه 
شــجاعت چطــور بــه زیبایــی 
تبدیل می شود، به خوبی بیان 

نشده است.
البته با توجــه به اینکــه این مفاهیــم هنوز در قیــد و بند 
تابوهــا و کلیشــه ها هســتند، نمی توانیم ایــن واقعیت را 

نادیده بگیریم که ممکن است برند در مسیر نظارت ها، 
مجبــور بــه ایجــاد تغییراتــی در کمپین شــده باشــد و به 
همین دلیل همه چیــز مطابق بــا پیش بینی یا خواســت 

تیم مارکتینگ پیش نرفته باشد.

  بیا تغییر کنیم، دوباره تغییر کنیم
پنبه ریــز در کمپین یک کلیک 
تا تغییر، بار دیگر همراهی اش 
بــا بانــوان را بــرای برداشــتن 
مانع هــا عنــوان می کنــد و در 
این مســیر از اقدامــات مؤثری 
مثل همــکاری با بانــوان موفق 
و ساختارشــکن برای انعکاس 
مفهوم شجاعت تغییر کمک 
می گیرد. امــا نمی تــوان به این 
نکته مهــم اشــاره نکــرد که در 
مواجهه با تابوهــا، جایی برای 
صحبــت از کلیــات نمی مانــد 
و نزدیک تر شــدن به مرزهایی 
که پیش از این مجالی برای عبور از آن ها نبوده، می تواند 

همدلی مخاطب با برند را دوچندان کند.

تغییر در بسته بندی محصوالت پنبه ریز  تا چه حد موفق بوده است؟

پنبه ریز تالش کرده 
به موضوع »شجاعت 
تغییر« بپردازد، ولی 

این تالش نشانگر 
یک »تغییر شجاعانه« 

نبوده

BRANDبرندفاصله ما با تغییر، یک کلیک نیست

گاردین ۲۰۰ ساله شد
بعــد از گذشــت صــد ســال از انتشــار 
روزنامــه گاردیــن، ســردبیر ایــن روزنامــه 
در یادداشــت خــود نوشــت: »آزادی 
بیان باید برای همه وجود داشــته باشــد 
اما حقایق بایــد برای مــا روزنامــه نگاران 
مقدس بماننــد.« روزنامــه ای کــه آزادی 
بیان را مقــدس می داند، چنــد روز پیش 

200 سالگی اش را جشن گرفت.

گاردیــِن امــروز،  در ۵ می 1821، در شــهر 
منچســتر بریتانیــا متولــد شــد و بــا نام 
»گاردیــن منچســتر« فعالیتــش را آغاز 
کرد، امــا با انتقــال دفتــر ایــن روزنامه به 
لندن، نامش هم به »گاردین« تغییر کرد.

در یادداشتی که به مناسبت دویستمین 
تولد گاردین منتشر شده، آمده است: » 
200 ســالگی، پیــری پختگــی بــرای ایــن 
روزنامه است. این سن نه تنها بیشتر از 
سن بسیاری از کشورها و بیشتر از سن 
همه احزاب سیاســی اســت، بلکه هنوز 
عمر هیــچ موجــود زنــده ای در جهــان به 

عمر گاردین نرسیده است.«

گاردین در وبسایت خود از خوانندگانش 
خواســته یــک پیــام تبریــک برایــش 
بفرســتند و دیدگاهشــان را در مورد این 
رســانه با گاردین به اشتراک بگذارند. در 
بخــش باالیــی همیــن صفحــه، گاردین 
تغییرات لوگوی خود طی این سال ها را با 
بینندگان صفحه به اشتراک گذاشته و 
در بخش پایینی هم، پیام تبریک تولد و 
نظــر خواننــدگان دربــاره ایــن روزنامــه را 

منتشر کرده است.
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انتشار روزنامه  به زبان ساده یعنی کاالیی تولید 
کنیم که زمان مصرفش کمتر از شیر پاستوریزه 
و پروســه تولیــد تــا مصرفــش هــم حداکثــر 12 
ســاعت اســت. کاالیــی کــه نبایــد هیــچ روزش 
شبیه دیروز باشد و به شدت محتاج نوآوری در 
فرم و محتواست تا از قافله تغییرات و نیازهای 
جامعه عقب نماند و ارزش خریدش را از دست 
ندهد. در پاسخ به پیشنهاد تحریریه »کارنگ« 
ســه نکته از تجربه کاری ام در حــوزه مطبوعات 

مرتبط با اقتصاد نوآوری بخوانید: 
یــک؛ فضــای گلخانــه ای آفــت هرگونه نــوآوری 
در هر صنعتی  و کســب وکاری اســت و طبیعتا 
این آفت در صنعت تولید محتوا 
)نشــر و مطبوعــات( مخرب تــر 
اســت. نمی تــوان انتظار نــوآوری 
داشــت وقتــی در گلخانــه بــزرگ 
رســانه ای بــا یارانه، کاغــذ دولتی، 
آگهی دولتی و دیگــر »هویج « ها، 
نشــریات و انتشــاراتی ها ســرپا 
نگــه داشــته  شــد ه اند و آن طــرف 
هــم نظــارت و کنتــرل شــدید 
محصــول وجــود دارد و همیشــه 
ریســک توقــف انتشــار هســت. 
مدیــر یــا ســرمایه گذار هــر انــدازه هــم دغدغــه 
نــوآوری داشــته باشــد، وقتــی خــود را بــا رقبای 
دوپینگ شــده طــرف می بینــد و هــر نــوآوری را 
به معنــای باالتر کــردن ریســک بیزینس خود 
تلقی می کند، باالخره تســلیم می شود و همان 
سیاســت کجــدار و مریــز را پــی می گیــرد. در 
سیاســت گلخانه ای تالش بای همسان ســازی 
و اســتاندارد کــردن محصوالت اولویت اســت. 
نشانه این سیاســت در حوزه مطبوعات اینکه 
دولــت بــرای توزیــع کمک هــا نظــام رتبه بنــدی 
خاصــی را طراحــی کــرده کــه هــدف غایــی اش 
کــم کــردن نــوآوری و در چارچــوب نگه داشــتن 

رسانه هاست. 
دو؛ اعتراف می کنم تصورم این بود با روش های 
نوآورانه می توانیــم فرصت های بیشــتری برای 
توســعه کســب وکار روزنامــه فراهــم کنیــم؛ از 
توزیع سی دی هدیه همراه با روزنامه تا مسابقه 

نظرسنجی با جایزه و انتشار روزنامه در روزهای 
تعطیل نوروز و حتی انتخاب اسم. همه چیزمان 
خالف روند معمول روزنامه داری بود. آیا نتیجه 
گرفتیــم؟ راســتش را بخواهیــد لذت نــوآوری را 
چشــیدیم اما نتیجــه کار این بود کــه پس رفت 
کمتری نســبت بــه دیگران داشــتیم و اگــر االن 
نظــر مــرا بخواهیــد، خواهم گفــت تــا زمانی که 
رقابت و الزامات آن نباشــد ترجیــح خواهم داد 
ایده نوآورانه را تلف نکنم و انرژی و توان موجود 
را صرف زمینه سازی برای فعالیت های نوآورانه 
کنم. قطعا ســخت  اســت و در حوزه مطبوعات 
کمی تــا قســمتی محــال. اما بــه نظــرم نمایش 
نــوآوری در شــرایط گلخانــه ای فقط بخشــی از 
نمایش بزرگ تر خواهد بود و هیچ زمانی اصالح 
اساسی صورت نخواهد گرفت. سه؛ نکته آخر: 
برای نــوآوری باید ســاختارها و شــرایط معمول 
را تخریب کنید. همین یک جمله کافی اســت 
کــه شــما مقابــل ده هــا قانــون، دســتورالعمل، 
مجــوز و... قــرار بگیرید. شــاید بگوییــد نوآوری 
یعنــی همیــن شکســتن و تخریــب و نبایــد غر 
زد. اما کمی واقع نگری بد نیســت تا شاید موج 
جدیــد »اقتصــاد نــوآوری«  شــبیه بــه مفاهیم 
»کارآفرینــی«، »دانش بنیان« و »اســتارتاپ« 

به بیراهه نرود. 
شــرط الزم پا گرفتن اقتصاد نوآوری شکســتن 
گلخانــه  اســت. بــرای راســتی آزمایی هــم کافی 
اســت بررســی کنیــم مداخلــه دولــت از طریق 
مجوز ها و یارانه ها رو به کاهش است یا افزایش.  
برای مثال، اگر برای راه اندازی یک مرکز نوآوری 
باید مجوز گرفــت و بعد هم تســهیالت و یارانه 
و معافیت در دســترس اســت، مطمئن باشیم 
کــه همــان آش و همــان کاســه اســت. توصیــه 
شــخصی ام بــه دوســتان »کارنگ« این اســت 
که به جــای ترویــج مفهــوم »اقتصاد نــوآوری« 
ســعی کننــد بــر نباید هــا تمرکــز کننــد و دوغ و 
دوشاب نوآوری را از هم تمیز دهند، در غیر این 
صورت اقتصاد نوآوری هم موجی خواهد بود که 
موج سواران دولتی، خصولتی و حتی خصوصی 
متبحری پیدا می کند و بعد هم تبدیل می شود 

به یک ردیف بودجه و تمام.

COMMENTدیدگاه

آیا با روش های نوآورانه می توان روح تازه ای به جسم 
مطبوعات دمید؟

نوآوری در گلخانه؟

نخستین پرســش از هر بنیانگذار برنامه کسب وکار این 
اســت که چه نیازی را پاســخ می دهد؟ اگر برنامــه خود را 
نوآورانه بنامــد، با این پرســش نیــز رو برو خواهد شــد که 
چه چیزی نشانگر نوآورانه بودن آن است؟ تاریخ معاصر 

ایران نمونه بسیار جالبی از یک نوآور پرتالش 
دارد که در کنار شناخت درست نیازها، برنامه 
مناســب و نوآورانه در پاســخ به آن ها تدوین و 

با پشتکاری بی پایان آن را اجرا کرده است.
جبار باغچه بان در یکی از کتاب هایش به نام 
»روشــنگر تاریکی هــا« نوشــته: »بــا توجه به 
اینکه هیچ گونه وســایل تربیتی بــرای کودکان 
از قبیل کاردســتی، بازی، نمایشنامه، سرود، 
شــعر، قصه و غیــره در ایــران وجود نداشــت، 
مــن به ابتــکار خــودم ایــن وســایل را کــه مورد 

نیاز بــود، به شــکلی حتی غنی تــر از آنچــه که امــروز رایج 
است، با دست و فکر و قلم خود تهیه کردم. با استفاده از 
قصه های عامیانه که از بچگی به یاد داشتم، برای بچه ها 
نمایشنامه و شــعر و سرود و چیستان ســاختم. برای کار 

نمایش ماسک انواع حیوانات و حشرات را تهیه کردم.«

  پایه گذاری آموزش زبان فارســی به شــیوه 
نوین

نگاهــی کوتــاه بــه زندگــی و آثــار ایــن آمــوزگار 
خســتگی ناپذیر نشــان می دهــد کــه همــه 
ویژگی های الزم یک نوآور و بنیانگذار را داشته 
اســت. در همیــن جمالتی کــه بازگو شــد، وی 
با بیانی ســاده اما درست، مشــکلی بزرگ در 
زمینــه آمــوزش کــودکان را بیان کرده، ســپس 
بــرای آن راه حــل یافتــه و در ادامــه زندگی اش 
نشــان داده که چقدر برای اجــرای این برنامه 
تالش کــرده اســت. این آمــوزگار بــزرگ که در 
ســال 126۴ در ایروان بــه دنیا آمــده بود، پس 
از بروز ناآرامی های قومی در آن منطقه به سرزمین پدری 
کوچ کرد و در مرند ســاکن شــد و پس از مدتی موفق شــد 
نخستین مدرسه ناشنوایان کشور را در تبریز پایه گذاری 
کنــد. باغچه بــان کــه کارش را از ایــروان با آموزش شــروع 

جبار باغچه بان که بود و چرا در زمره نام های نوآور 
این ُملک قرار می گیرد؟

نیاز را بشناسید، راهکار 
درست ارائه دهید و در اجرا 

پایداری کنید

مهران امیری  

mehranamiri
@gmail.com

علی مزینانی 
مدیرعاملروزنامههفتصبح

@mazinaniali
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نقل وقول از باغچه بان:

كارهای من در 
كودكستان اغلب و بلكه 
تمام ابتكاری بود. محركم 
احتياج و مشوقم توفيق 

بود.

ترس و عجز در مكتب 
آموزگاری من الحاد 

است.

کرده بــود، در مرنــد و پــس از آن در تبریز هم مشــغول به 
آموزش شد. نخستین اقدام موفق او پس از ورود به تبریز، 
شناسایی نارسایی های آموزش الفبای فارسی و پایه گذاری 
روشی جدید در این زمینه بود. او نخستین کتاب خودش 
به نام »برنامه کار آموزگار« و پس از آن »الفبای آسان« را 
بر همین پایه نوشــت. شــیوه نوین باغچه بان به ویژه برای 
آموزش الفبای زبان فارسی برای کودکانی که در آن منطقه 
به زبان آذری صحبت می  کردند، بسیار کارآمد بود و آوازه 

وی در سراسر منطقه پیچید.
باغچه بان با شــناخت درست 
مشــکل آمــوزش زبــان بــه طور 
کلی و فراگیری آن برای کودکانی 
که به زبانی غیرفارسی صحبت 
می کنند، راهکار قابل توســعه 
آموزشی را پایه گذاری کرد. و بر 
این نکته هم تأکید داشت که: 
»این کار طبعا از دســت کسی 
که خود آذربایجانی است بهتر 
برمی آمد تا دیگران. زیرا به درد 
و دوای آن نزدیک تــر و آشــناتر 
از بــرادران فارســی زبان خــود 
اســت.« او این راه را با پشتکار 
ادامــه داد و کتاب هایــی به نام 
»دستور تعلیم الفبا«، »الفبای 
ســربازان«، »الفبای خودآموز 

بــرای ســالمندان« و »اســرار تعلیــم و تربیــت یــا اصــول 
تعلیم الفبا« را نوشــت. او همچنین در فاصله ســال های 
1۳2۴ تــا 1۳29 روش ابتکاری خود را به حــدود ۵00 نفر از 
آموزگاران آموزش داد. روش وی در آموزش الفبای فارسی 
یکی از پایه های آموزش به شــیوه نوین در ایران اســت که 
همچنان در مدارس کشور، به ویژه در کالس های نهضت 
سوادآموزی مورد اســتفاده قرار می گیرد. آموزش الفبای 
فارسی که کاری دشوار بود، با استفاده از روش باغچه بان 

به برنامه ای شیرین و سودمند تبدیل شد. 

  کار شــگفت انگیز باغچه بــان در آمــوزش 
ناشنوایان

کارهــای ایــن آمــوزگار نــوآور زمینــه بنیانگــذاری مــدارس 
آموزش کــودکان ناشــنوا را هم فراهــم کــرد. باغچه بان که 
کودکان کــر و الل در بــازار تبریــز را دیده و در فکــر آموزش 
آن هــا بــود، بــرای اثبــات کارآمــد بــودن برنامــه خود، ســه 
کودک تبریزی را به مدت شش  ماه در آموزشگاه خودش 
به نــام باغچــه اطفــال آموزش 
نمایــش  بــرای  داد. ســپس 
میــزان فراگیــری ایــن افــراد 
برنامــه ای در حیاط آموزشــگاه 
ترتیــب داد. اقــدام وی چنــان 
شــگفت انگیز بود که عــالوه بر 
فرهنگیان و علمــا و نمایندگان 
کنسولگری های خارجی، مردم 
بســیاری گــرد آمدنــد و حتــی 
روی دیوارهــا و درخت هــا نیــز 
تماشــاچیان حضور داشــتند. 
نمایــش موفــق دانش آمــوزان 
ناشــنوا که خوانــدن و نوشــتن 
پایــه ای  بودنــد،  آموختــه 
اســتوار برای تشــکیل مدارس 

ناشنوایان در کشور شد. 
نوآوری هــا و تالش هــای باغچه بان وی را ســرآمد انتشــار 
کتاب کودکان در ایــران، پایه گذار روش شــفاهی آموزش 
ناشــنوایان، الفبــای گویــا، آمــوزش حســاب ذهنــی بــه 
ناشــنوایان، تهیــه گاهنجــار )برای نشــان دادن پســتی و 
بلندی نقشــه بــه کودکان(، ســاخت گوشــی اســتخوانی 
)برای ناشــنوایان(، آموزش آســان الفبای فارســی، ایجاد 
نخســتین کودکســتان کشــور و نوشــتن نخســتین 

نمایشنامه ویژه کودکان کرد. 

هرگاه صحبت از اقدام برای کاهش مشــکالت 
ناشــنوایان باشــد، نــام و فهرســت کارهــای 
جبــار باغچه بــان خودنمایــی می کنــد. آنچــه 
ایــن آمــوزگار خســتگی ناپذیر در چنــد دهــه 
انجــام داد، همچنــان بخش بزرگــی از نیازهای 
ناشنوایان را پوشش می دهد. شمار ناشنوایان 
و کم شنوایان کشور بر پایه آمارها بیش از ۵00 
هزار نفر اســت. نیازهای ارتباطی ایــن گروه در 
دنیای به هم پیوســته امروزی بسیار فراتر از آن 
چیزی است که در سال  های شروع سده 1۳00 
جبار باغچه بان را آن سان درگیر خود کرده بود.
تالش های ســودمند باغچه بان برای برداشتن 
دیــوار بزرگــی کــه بیــن ناشــنوایان و آمــوزش 
وجود داشــت، راهی روشــن برای ســوادآموزی 
و گسترش حضور ناشنوایان در جامعه ایجاد 
کــرد، امــا مشــکالت ارتبــاط آن هــا بــا دیگــران 
همچنــان پابرجاســت. در چنــد دهــه اتفــاق 
ویژه ای در این حوزه رخ نداده و استفاده از زبان 
اشــاره مهم تریــن وســیله ارتباطــی ناشــنوایان 
بــوده. امــا گســترش فنــاوری و ایجــاد ابزارهای 
ارتباطی نوین، به ویژه گوشــی های تلفن همراه، 
ســطح نوینــی از نیــاز و امید بــه برخــورداری از 
ارتباطی راحت و کارآمد را برای این افراد ایجاد 

کرده است. 
نگاهی کلــی به وضعیت خدمات در دســترس 
برای ناشنوایان و کم شنوایان کشور حاکی از آن 
است که در سال های اخیر تحول چشمگیری 
در این زمینه رخ نداده. برخــی افراد عالقه مند 
یــا کارشناســان درگیــر بــا ناشــنوایان اقدامات 
پراکنــده ای انجــام داده اند، اما هنــوز محصول 
یا خدمات پایدار و قابل تکیه ای در اختیار این 
افراد نیست. گروه بزرگی از کارهای انجام شده 
در ایــن زمینــه مربــوط بــه آمــوزش زبان اشــاره 
است. این ابزارها با هدف ساده کردن فراگیری 
زبان اشاره تهیه شده، اما قادر به خلق حرکت 

یا شــیوه نوینــی نیســتند. بــه عنــوان نمونه در 
معرفــی برنامــک ایرانــی کمــک بــه ناشــنوایان 
»هاناپ« می بینیم امکاناتی برای دریافت صدا 
و تبدیل صــدا به متن و مــواردی از این دســت 
وجود دارد، اما گویا توســعه دهندگان فراموش 
کرده اند امکاناتی برای پاسخگویی فرد ناشنوا 

به طرف مقابل هم در آن قرار دهند!
نگاهی به اقدامات انجام شده در سایر کشورها 
نیز نتایج چندان امیدبخشی ندارد. بیشترین 
کارهــا مربوط بــه تشــخیص صــدا و تبدیل آن 
به متن اســت که بخش نخســت نیاز ارتباطی 
ناشــنوایان را رفــع می کنــد، امــا انتقــال پاســخ 
ناشــنوا بــه طــرف مقابــل همچنــان دشــوار و 
ناکارآمــد اســت. یکــی از آخریــن تالش هــا در 
این زمینه، فراخوان ســتاد توسعه  فناوری های 
اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی برای ایجاد 
ســامانه زیرنویــس خــودکار فیلــم  اســت. ایــن 
بخــش از معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
جمهــوری در پاییــز ســال 1۳99 بــا اعــالم ایــن 
فراخوان عالقه خود را به حمایت از طرح هایی 
در این زمینه نشان داده، اما درباره نتیجه این 
فراخــوان و میــزان اســتقبال گروه هــای نــوآور 

اطالعی در دست نیست. 
به بیان دیگر ناشنوایان و کم شنوایان همچنان 
در ســکوت بــه ســر می برنــد و راهی مناســب و 
کارآمد برای رســاندن صــدای آن ها بــه دیگران 
فراهم نشده است. این در حالی است که آن ها 
هنوز بــرای دریافت محتوای صــدای دیگران با 
کاســتی مواجه هســتند. رســانه های تصویری 
اصلی کشــور در ارائه نســخه زبان اشــاره برای 
اخبــار و برنامه هــای خــود کاســتی و بی نظمــی 
فراوانی دارند، ابزارهای ارتباطی ســاده، فراگیر 
و ارزان در اختیــار آن هــا نیســت و فناوری های 
روز هنــوز نتوانســته اند قفــل ســکوت آن هــا را 

بگشایند. 

REVIEWبررسی

چرا این روزها تیم های نوآور به فکر ناشنوایان نیستند؟

در جست و جوی باغچه بان  بعدی
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تحــوالت و فــراز و فرودهــای اقتصــاد نــوآوری در فاصلــه 
ســال های 1۳92 تــا 1۴00 قابــل قیــاس بــا هیــچ دوره دیگــر 
مدیریتی در ایران نیست. دوره ای خاص که اگرچه بخش 
زیادی از اعتبار آن را باید بــه پای تحوالت ارگانیک جامعه 
جوانی دانســت کــه بیشــتر از هر زمــان دیگری بــه فضای 
آنالین پناه آورد، امــا در این میان نمی تــوان از نقش برخی 

تصمیم گیرندگان دولتی هم غافل ماند.
این روزها که به آخر عمر دولت دوازدهم نزدیک شده ایم، 
تالش ها برای رونمایی از دستاوردها و پربار کردن کارنامه ها 
شــتاب بیشــتری گرفته اســت. اما فارغ از ایــن تالش های 
ایذایی، پاسخ به این پرســش که در کابینه حسن روحانی 
چه کســی نمره نوآوری بیشــتری می گیرد و عملکرد کدام 
مدیر در پیش رفتن اقتصاد نوآوری تأثیرگذارتر بوده، پرسش 
به هنگامی است.  از بین وزرا و معاون ها و مسئوالن مختلفی 
که در این هشت سال در کنار رئیس جمهور بوده اند، سوا 
کردن نام دو نفر برای این گزارش کار دشواری نیست. اگرچه 
انتخاب از بین این دو، هم دشوار است و هم احتماال منتقد 

و مخالف زیادی داشته باشد. 

 ستاری: یک فرمول کاسیک که جواب داد
یک؛ شروع به موقع

سورنا ستاری از همان روز اول شکل گیری دولت اول روحانی 
در سال 92 به عنوان معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 
کار خودش را شروع کرد و در هشت سال گذشته همزمان 
رئیس بنیاد ملی نخبگان کشور هم بود. یکی از باثبات ترین 
مدیــران روحانی کــه درســت در دوره ای ســکان بخشــی از 
اقتصاد نــوآوری کشــور را بر عهــده گرفت که اکوسیســتم 
کســب وکارهای آنالین کشــور در حــال جهش بود. ســال 
92 نشــانه های ســرمایه گذاری و شتابدهی اســتارتاپی در 

حال عمومی شدن بود و خیل زیادی از جوان های پرانگیزه 
و امیدوار به تغییر شرایط کشــور، در حال ورود به اقتصاد 
کشــور بودنــد. جوان هایــی کــه نــوآوری را بــرای کارآفرینــی 
انتخاب کــرده بودنــد. همزمانــی شــروع کار ســتاری با این 
پارادایم شیفت کم سابقه در اقتصاد، باعث شد تا عده ای 
این روزهــا، بخشــی از موفقیت هــای ایــن نســل را مدیون 
اقدامات ستاری بدانند؛ نسلی که ستاری با گفتمان آن ها 

همراه شد و برخی از مهم ترین نیازهایشان را پاسخ گفت.

دو؛ توسعه فضاهای نوآوری
تا پیش از سورنا ستاری، پارک های علم و فناوری مهم ترین 
لوکیشن های نوآوری در ایران بودند. پارک هایی که مابه ازای 
مــدرن و نوآورانــه شــهرک های صنعتــی بودنــد و هــدف 
غایی شــان این بود که از شــرکت های نوآور و فعال در حوزه 
فناوری حمایت کنند. اما جانمایی غیرکارشناسی پارک ها 
از یک سو و عطش شرکت های سنتی برای استفاده از مزایا و 
معافیت های اقتصادی پارک ها از سوی دیگر، این مکان ها را 

بدل به نسخه به روزتر همان شهرک ها کرده بود. 
ســتاری درســت روزهایی که پارک ها در حال تبدیل شدن 
به یک برند ســوخته بودند، کارخانه های نوآوری را رو کرد و 
با مشارکت بخش خصوصی به توسعه این فضاها دست 
زد. میراث بزرگ ستاری را می توان همین فضاهای نوآوری 
دانســت که شــروع کســب وکار و رشــد تیم های نــوآوری را 
آســان تر کرده اند. الگویی که بــه شــکل گیری اولین ناحیه 
نوآوری در اطراف دانشگاه شریف هم منجر شد و ثمره این 
الگوسازی در سطحی دیگر، مشــارکت بانک ها، اتاق های 
بازرگانی و بسیاری از نهادهای خصوصی و شبه خصوصی 
برای راه انــدازی مراکز نــوآوری، برج هــای نــوآوری، هاب ها و 

فضاهای کار اشتراکی و دیگر لوکیشن های نوآوری است. 

سورنا - جواد
نمره نـــــــوآوری 

شاگردزرنـــــــگ های دولت
مدیریت اقتصاد نوآوری در هشـــــــــــــــــــــت سال گذشته چه 
کارنامه ای دارد و برندگان آن چــــــــــــــــــــــه کسانی هستند؟

این روزها تبلیغ ثابت نیم تای پایین صفحه یک 
)این یک اصطالح روزنامه نگارانه است( روزنامه 
همشهری یک آگهی بنری است که از همکاری 
روبیکا و همشــهری خبــر می دهد. همــکاری در 
زمینــه آگهی هــای آنالیــن. دعــوت از مخاطــب 
همشــهری برای ورود به سوپراپلیکیشن روبیکا 
برای دسترسی به آگهی های مختلف، از مسکن 
گرفته تا ماشین و... و این یک پیام روشن بیشتر 
ندارد: ورود روبیکا و همشهری به قلمرو حساس 
دیــوار و شــیپور. همشــهری نمــاد آگهی اســت؛ 
روزنامــه ای کــه در ابتــدای دهــه 70 راه افتــاد و بــا 
صفحات متنوع و رنگی خود انقالبی در مطبوعات 
ایــران رقــم زد. امــا انقــالب اصلــی همشــهری با 
ضمیمــه بی رنــگ ورو و کاهــی اش رقــم خــورد که 
آگهی های مستطیلی و کوچکش بیش از دو دهه 
مهم ترین مرجــع نیازمندی های کســب وکاری و 

خریدوفروش در ایران بود.
امــا در اواســط دهــه 90 و بــا ورود بازیگــری به نام 
دیوار، بازار آگهی و نیازمندی در ایران دگرگون شد. 
همشهری و مدیران وقتش اما با اینکه طرح های 
مطالعاتی  را هم در دست اجرا داشتند تا بخش 
آگهی های خود را روی اپلیکیشن و در فضای وب 
هم داشته باشند، تعلل کردند. آن ها استنادشان 
به تجربه شکســت خورده ســایت ایســتگاه بود 
کــه در ابتــدای دهــه 80 راه افتــاد بود تــا در دنیای 
آنالین آگهی هــا فعالیت کند و نتوانســته بود راه 
به جایی ببرد. اما سه سال بعد، وقتی آمار و ارقام 

آگهی هــای آنالین بیــرون آمــد و دیوار بــه یکی از 
بزرگ تریــن کســب وکارهای آنالین ایــران تبدیل 

شد، همشهری متوجه شد قافیه را باخته.
همشــهری در ابتدای دهــه 90 بــا رکوردزنی تیراژ 
۴00 هزار نسخه، تأثیرگذارترین رسانه ایران شده 
بود. درست در روزهایی که کافه بازار، برادر بزرگ تر 
دیــوار، در حــال شــکل گیری و تثبیت خــود بود. 
درآمدهای چند ده میلیــاردی از نیازمندی هایی 
که نــه هزینــه زیــادی بــرای روزنامــه داشــت و نه 
خالقیــت زیــادی در آن دخیــل بــود و هزینه اش 
دفاتــر نمایندگــی آن در اقصی نقــاط ایــران بود، 
روزهای خوشــی را برای این بنگاه مطبوعاتی رقم 

زده بود.
حاال اما وقتی اپلیکیشــن روبیکا را باز کنیــد و از 
آنجــا وارد ســایت راهنمــای همشــهری شــوید، 
می بنیید در بخــش خــودرو روزانه کمتــر از هزار 
آگهی ثبت می شود که بیشتر آن ها هم آگهی های 
مروبط به خریداران هستند تا فروشندگان. وقتی 
این آمار را مقایســه کنید بــا آمار دیوار کــه روزانه 
تــا ۴00 هزار آگهــی مربوط بــه خــودرو دارد، بهتر 
روشن می شود که همشهری قافیه آگهی را باخته 
است. دیوار که در سال بیش از 100 میلیون آگهی 
منتشر می کند و درآمدی نجومی از این بازار دارد، 
مدت هاســت همشــهری را از میدان به در کرده. 
اگرچه آگهی پخش کــن قدیمی هنوز خــودش را 
از تک و تا نینداختــه اما به نظر می رســد دهه 90 

آخرین دهه نیازمندی های همشهری بوده!

ANALYSEتحلیل

  همکاری روبیکا و همشهری موفقیت آمیز خواهد بود؟

دهه ات گذشته همشهری... 

طرح:فرشادنساجی
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سه؛ میراث دانش بنیان 
ســتاری اما با برند دانش بنیان که از قضــا مهم ترین پروژه 
روزهای اول کاری اش بود، زیاد نمی تواند نمره موفقی کسب 
کند. یک گواهینامه مبهــم که منتقدان زیــادی دارد و این 
روزها آمــار چند هزارتایی شــرکت های دانش بنیان نشــان 
می دهد چه تعداد شرکت سنتی غیرنوآور توانسته اند صرفا 
برای استفاده از مزایای این عنوان به باشگاه دانش بنیان ها 
وارد شوند. خود ستاری هم این موضوع را زود متوجه شد و 
درست وقتی دانش بنیان در حال تبدیل شدن به یک میراث 
دردسرساز بود، به ســمت اســتارتاپ ها چرخید و کارنامه 

خودش - و حتی همین عنوان دانش بنیان - را نجات داد.

 جهرمــی: شــیرینی ها و دردســرهای ضــد 
جریان بودن

یک؛ کار تیمی و ادبیات استارتاپی تر
جهرمی هم جوان است و هم شمایلش به اکثریت نیروهای 
اقتصاد نوآوری ایران از جمله استارتاپی ها شبیه تر. او اگرچه 
در نیمــه دوم دوران هشــت ســاله روحانی وزیــر ارتباطات 
شد، اما برخالف ستاری که اصال سخنران خوبی نیست، 
توانســت با فصاحت کالم و اســتفاده منحصربه فرد - در 
استاندارد مدیران دولتی - از اینســتاگرام، برند استارتاپی 
قدرتمندی از خودش در دو سال اول فعالیتش شکل دهد. 
او تیمی از مدیران جوان و آشــنا با مفاهیم نــوآوری دوروبر 
خود جمع کرد و با اضافه کردن چهره های چون امیر ناظمی 
و مهدی محمدی به تیمش، حداقل روی کاغذ برنده نشان 

مدیر نوآوری برتر دولت بود تا اینکه ورق برای او برگشت.

دو؛ توسعه اینترنت و زیرساخت های فنی
برخالف ستاری که بیشتر اقدامات مهمش غیرفناورانه و 

مبتنی بر توسعه گفتمان کسب وکاری بود، جهرمی تالش 
کرد زیرساخت های تکنولوژیک نوآوری از جمله اینترنت 
پرســرعت را در کشــور توســعه دهــد. موفقیت هــای او در 
این زمینه به خصوص با ورود کرونا و نیازهای زیرســاختی 
استارتاپ های بزرگ و بالغ شده، بیشتر خودنمایی می کند 
و حاال بیش از هر زمــان دیگری ایرانی ها آنالین هســتند و 
زیست مجازی دارند که می توان بخشی از این ماجرا را به 

پای کارنامه وزیر دهه شصتی گذاشت. 

سه؛ نداشتن برگ برنده
جهرمــی اگرچــه شــروعی توفانــی  داشــت امــا در نهایــت 
بازی را به ســتاری باخــت. او در چهار ســال وزارتــش، برای 
استارتاپ ها و شرکت های نوآور و به  طور کلی اقتصاد نوآوری 
کشور کارهای زیادی کرده، اما آس بزرگی برای گذاشتن روی 
میز ندارد. برخی از مهم ترین دســتاوردهایش که توســعه 
زیرساخت ها بودند، با فیلترینگ و برخی دیگر از اختالل ها 
و محدودیت هــا، مخــدوش و کم اعتبــار شــدند و حتــی 
جذابیت حضور اینستاگرامی اش هم دیگر آن کارکردهای 

سابق را ندارد.
ســورنا ســتاری این روزها پشــت ســر هــم مرکــز  و کارخانه 
نوآوری افتتاح می کند. میراثی که خــودش بهتر از هرکس 
دیگری می داند چقدر نمره قبولی کارنامه هشت ساله اش را 
مدیون آن خواهد بود. وزیر جوان اما اگرچه روزگاری دشمن 
سرسخت فیلترینگ و محدودیت بود، ولی فیلتر تلگرام و 
قطع چندروزه اینترنت یکی از ســخت ترین ضربه ها را به 
برند نوآوری او وارد کرد و حاال در روزهای آخر و با سیاسی تر 
شــدن ادبیاتــش، مخالفــان و منتقدانــش منســجم تر و 
طرفداران و موافقانش کم رمق تر از همیشه در برابر و در کنار 

او ایستاده اند.

سورنا - جواد
نمره نـــــــوآوری 

شاگردزرنـــــــگ های دولت
مدیریت اقتصاد نوآوری در هشـــــــــــــــــــــت سال گذشته چه 
کارنامه ای دارد و برندگان آن چــــــــــــــــــــــه کسانی هستند؟

برفاب جمــع نقیضین اســت؛ نامی متضــاد که 
هم در بطن خود ســرما و خنکای زمستان را دارد 
و هم از آن سو، چون دارد آب می شود، از درونش 
گرما می جوشــد. این شــرکت به عنوان دویست 
و دوازدهمیــن بنــگاه بــزرگ ایــران در فهرســت 
شرکت های بزرگ کشور جا گرفته است و به رغم 
اینکه در یکی از کوچک ترین بخش های اقتصاد 
ایرانی یعنی صنعت لوازم خانگی کار می کند، اما 
توانسته به بازیگری مهم در نقشه صادرات لوازم 
خانگی کشور بدل شود و از بطن صنعتی واقعی 
و عمومی، ارزآوری کند. 28 ســال پــس از آغاز به 
کار برفاب، این شرکت حاال یکی از 10 صادرکننده 
برتر ایران است و با دامنه وسیعی از تولیدات، در 
چهارمحال و بختیاری به فعالیت مشغول است.

 برفاب در سالی که گذشت
شــرکت برفــاب خــودِ خــود بخــش خصوصــی 
اســت. ایــن شــرکت در بیــن انبوهــی از برندها و 
شرکت های بزرگ  توانسته نام خود را در صنعت 
لوازم خانگی مطرح کند. برفاب دامنه متکثری از 
محصوالت برودتی و حرارتی را با تکیه بر دو بعد 
یعنی »همکاری مناســب با شــرکای خارجی« و 
»ارتقای توان داخلی« تولید می کند. فعالیت بارز 
این شرکت در صنعت لوازم خانگی که به زحمت 
گردش مالی آن به شــش تــا هفت میلیــارد دالر 
می رســد، گویــای تــالش درخــور توجهی اســت. 

ایــن صنعت در ســال 
گذشــته رشــدی بالــغ 
بر 70 درصــد را تجربه 
کــرد. ایــن یعنی رشــد 
بیــش از 1۵0 میلیــارد 
تومانــی در فــروش کــه 
در مقایسه با عملکرد 
سال 98 شرکت، رشد 
قابــل توجهی اســت. 
در عیــن حــال حجــم 
تولیــد ایــن صنعــت 
در همــه محصــوالت 
و مایحتــاج خانگی به 
ورای 1۵میلیون رسید. 
برفــاب توانســته خود 
را بــه یــک صادرکننده 

برتر تبدیل کند.

 تولید ثروت در گرما و سرما
با بیــش از 21 میلیون دالر صــادرات در ســال 98 
و تولید بیش از ۴0 محصــول در نُه رده مختلف، 
برفاب یکــی از شــرکت هایی اســت کــه به خوبی 
از تنگنــای تحریم و تــورم و تعرفه بیــرون جهیده 
است. در چهار ســال اخیر که بازار لوازم خانگی 
ایــران بــا شــوک های متعــدد خارجــی ناشــی از 
بازگشت تحریم ها، افزایش شدید سطح عمومی 
قیمت ها و ممنوعیت واردات، وضعیتی بسته و 

انحصاری پیدا کرده است، برفاب توانسته خود را 
در قالب یک بازیگر برجسته بازسازی کند. تولید 
لباسشویی، یخچال فریزر، کولر آبی، یخچال های 
صنعتی، آبگرمکن، بخاری برقی، پنکه، اجاق گاز 
صفحه ای و جاروبرقــی از برفاب برندی ســاخته 
که زمینه باالیی برای جهش در سالیان آتی دارد؛ 
جهشی که اگر در پرتو احیای برجام بتواند خود 
را از گزند تحوالت حفظ کند، شانس افزایش ده 
برابــری درآمــد و صــادرات را نیز خواهد داشــت. 
برفاب فعال ثابت کــرده در یک بازار بســته، توان 
رقابت با انبوه رقبا را دارد. حال اگر مسیر به سمتی 
هدایت شــود که تولیــدات برفــاب رقابت پذیری 
باالتری داشته باشند، باز شدن بازار و رفع تنگنای 

خارجی نه تنها ترسناک نیست که 
برای برندهایــی از این دســت یک 

فرصت جهش بزرگ است.

 یخ توسعه صنعتی آب 
می شود

اینکه یک صادرکننده بزرگ لوازم 
خانگــی از اســتانی کوچــک ســر 
برآورد، نشانه بســیار خوشایندی 
اســت از آب شــدن برف هــا و 
فرارســیدن توســعه صنعتــی. بــا 

داشــتن هزار کارگر در خط تولیــد و درآمدی بالغ 
بر ۳۵0 میلیارد تومان در سال، برفاب کامال از فرم 
یــک SME ناشــناس 
فاصله گرفته و در حال 
تبدیل شــدن به غولی 
صنعتی اســت. این را 
از کجا می توان فهمید؟
خــب کافــی اســت بــه 
لیســت ۵00 شــرکت 
برتر ایران در سال های 
اخیــر نــگاه کنیــد تــا 
متوجــه جایــگاه گــروه 
صنعتی برفاب شوید. 
این شــرکت از سال 96 
جــزو صادرکننــدگان 
نمونه کشور در صنعت 
لوازم خانگی است و در 
دو ســال گذشــته در 
شــمار ده صادرکننــده 
برتر کشــور قــرار گرفته 
اســت. برفاب کــه بزرگ تریــن تولیدکننــده لوازم 
خانگی حاضر در لیست IMI500 است، از سال 
2008 نقشه تبدیل شدن به یک صادرکننده لوازم 
خانگی را طراحی کرد و در سال 2020 نیز توانست 
در زمره موفق ترین شرکت های این حوزه در ایران 
قرار گیرد. این شرکت امروز به غیر از دفاتر خود در 
ایران، در امارات، چین، افغانســتان، آذربایجان، 
تاجیکســتان و عراق دفتر دارد و به این کشــورها 

اقسامی از محصوالتش را صادر می کند. 

TOP COMPANIESشرکت های برتر

درباره شرکت برفاب که بازیگری توانمند در صنعت لوازم خانگی است

بازیکن شماره ۲1۲

اعداد مهم

دویست و دوازدهمین 
شرکت ایران

385
 میلیارد تومان درآمد

 65
درصد رشد درآمد

محمدحسین 
شاوردی

@hoseynshaverdi
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آفاق
H O R I Z O N S

نیویــورک،  شــهر  در 
ی  ها یشــگر نما
دیجیتالِی شــرکت 
همــان  یــا  اوبــر 
UberOOH، نــه 
ماشــین های  در 
ایــن  بــه  متعلــق 
شــرکت کــه در ســه 
هــزار تاکســی زرد، نصــب 
شــده اند چراکه قوانین فعلی شــهرداری نیویورک اجازه  
نصب تبلیغات بر ســقف وســایل نقلیه  ســواری غیر از 

تاکسی ها را نمی دهد.
جاناتــان گــودای، مدیرعامــل شــرکت ادومنــی کــه یک 
شــرکت فنــاوری تبلیغــات محیطی  اســت، اعــالم کرده 
محصوالِت اوبــر - اوه به پنــج بازار دیگر ایــاالت متحده  
یــکا در شــهرهای آتالنتــا، داالس، فونیکــس،  آمر
لس آنجلس و بوســتون راه یافته اند و بــدون منع قانونی 

بر روی سقف 7۵00 ماشین اوبر نصب شده اند. 
بــا این حــال در پــی موانــع قانونــی موجــود، اتحادیــه  
تاکسیرانی نیویورک برای نصب این صفحات نمایشی 
بر روی ۳۵00 تاکسی زرد موجود در شهر اعالم همکاری 
کــرده، تــا جایی کــه در حــال حاضــر حــدود یک چهــارم 

تاکسی های شــهر نیویورک، نمایشــگرهای شرکت اوبر 
را حمــل می کننــد. البتــه قــرارداد میــان اوبــر و اتحادیــه  
راننــدگان تاکســی نیویــورک، هنــوز توســط کمیســیون 
تاکســی رانی ایــن شــهر به صــورت رســمی تأیید نشــده 
اســت، اتفاقی که مطابق پیش بینی ها در ماه های آینده 

عملی خواهد شد.
اوبر یک ماه قبل از شــیوع ویروس کرونــا اعالم کرده بود 
که قصد دارد نصب نمایشــگرهای دیجیتالی بر سقف 
ماشین ها را آغاز کند. شرکت ادومنی که در این پروژه با 
اوبر همــکاری کرده اســت در زمینه تبلیغــات »بیرون از 
خانــه« فعالیت می کند، بــه همین دلیل ســال 2020 که 
به ســال »در خانه بمانید«، تبدیل شد برای این شرکت 
ســال خوبــی نبــوده اســت.  حــاال اوبــر پــس از گذشــت 
یک ســال، باالخره ایده  خود را در شــهر نیویورک عملی 
کرد، زمان بندی که بــه نظر می آید هم شــرکت اوبر و هم 
شرکت ادومنی از انتخاب آن راضی هستند. درآمدهای 
اوبر در سال 2020 نسبت به مدت مشابه  سال گذشته، 
1۴ درصد کاهش داشته است و مدیرعامل ادومنی نیز 
از متضرر شدن شرکت خود در دوره  شیوع ویروس کرونا 
صحبت کرده است. ظاهرا اما هر دوی این شرکت ها به 
آینده اوبر - اوه و صفحات نمایشی متحرک آن ها امید 

بسته اند.

اوبر می خواهد بخشی از کم شدن درآمدهایش را با 
تبلیغات جبران کند

اوبر - اوه 
به نیویورک رسید
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آفاق
H O R I Z O N S

شــاید تصــور نمی کردیــم روزی 
هوشــمند  تلفن هــای  همیــن 
کوچکی که داریم به میدان نبرد 
غول هــای حــوزه فنــاوری تبدیــل 
شــوند. خاســتگاه ایــن رقابت ها 
به زمانی برمی گردد که تبلیغات 
شخصی سازی شــده یا هدفمند 
الگوریتم هــای  آمــد.  پدیــد 
فیس بــوک و دیگــر شــبکه های 
اجتماعــی بــا جمع آوری ســابقه 
فعالیت های ما در این شبکه ها و تحلیل این داده ها، سعی 
می کنند محتوای تبلیغاتی هدفمندی را به مخاطبانشان 
عرضه کنند. بخشی از تب داده کاوی و تقاضای زیاد برای 
رشــته های مرتبط به علــوم داده هم به همین مســئله باز 
می گردد. امروز داده ها به منبع قدرتی برای شرکت ها بدل 
شده اند. تحلیل درست و دقیق این داده ها می تواند سود 

سرشاری  برای شرکت ها به ارمغان آورد. 
اهمیت یافتن داده ها با خود مسئله حفظ حریم شخصی 
کاربران اینترنتی را نیز به همراه آورده است. در جهانی که 
تک تــک کلیک های ما در فضــای مجــازی می تواند منبع 
درآمدی بــرای شــرکت های بــزرگ فنــاوری باشــد، چگونه 

می توان از حریم خصوصی کاربران محافظت کرد؟
کشــمکش و نزاع اخیر فیس بوک و اپل بر ســر دسترسی 
به داده های کاربران، یکی از آخرین رویدادهایی اســت که 
دوباره مسئله حریم خصوصی کاربران فضای مجازی را به 

محل بحث و تبادل نظر بدل کرده است.

 یک به روزرسانی پردردسر برای زاکربرگ
داســتان از رونمایــی آپدیــت iOS 14.5 شــروع شــد. در این 
به روزرســانی، اپل این امکان را فراهم کرده است که کاربران 

خــود انتخــاب کننــد کــه بــه کدام یــک از اپلیکیشــن های 
نصب شــده روی گوشــی امکان ردیابی فعالیت هایشــان را 
بدهند. همین امکان به ظاهر کوچک ممکن است به انقالبی 
در عرصــه تبلیغــات هدفمنــد منجــر شــود. چراکــه بخش 
زیادی از درآمدهای شــرکت هایی چــون فیس بوک حاصل 

تبلیغات شخصی سازی شده ای 
اســت که نیازمند دسترســی  به 
فعالیت هــای مجــازی کاربــران 
اســت.  بــا ایــن به روزرســانی، 
کاربران می توانند از همان ابتدا 
دسترسی اپلیکیشن هایی مثل 
فیس بــوک را محــدود ســازند. 
این به روزرسانی باعث بحث ها 
و جدل هایــی میــان دو شــرکت 
بــزرگ اپــل و فیس بــوک شــده 

است.  
پــس از ایــن اتفــاق، فیس بوک 
کارزار بزرگــی را علیــه ایــن 
امکان جدید اپــل راه انداخت. 
زاکربــرگ در یکی از نخســتین 
اظهارنظرهایــش دربــاره ایــن 

اتفاق، اپل را به انحصارگرایی در عرصه داده ها متهم کرد. 
اساس استدالل فیس بوک علیه این امکان جدید آیفون 
و آی پد حــول محــور این موضــوع می گردد که دسترســی 
همگانی بــه تاریخچــه فعالیت هــای کاربــران بیــش از هر 
چیزی به نفع کسب وکارهای کوچک و بی نام ونشانی است 

که در فیس بوک و اینستاگرام فعالیت می کنند. 

 به اپل اعتراض کنید!
البته تالش هــای فیس بوک بــه همین جا ختم نشــد. این 

 حریم خصوصی کاربران
ابزار نبرد کسب وکاری غول های فناوری شده است

آپدیتاپل
مخمصهفیسبوک

اپل این امکان را 
فراهم کرده است که 
کاربران خود انتخاب 

کنند به کدام یک 
از اپلیکیشن های 

گوشی امکان ردیابی 
فعالیت هایشان را 

بدهند

شرکت بالفاصله پس از رونمایی از سیستم عامل جدید 
اپل، سایتی را باال آورد و از کسب وکارهای کوچک خواست 
اعتراضشان را به سیاســت های جدید اپل در این سایت 
ثبت کنند.  طبیعتا این اظهارنظرها و اقدامات فیس بوک 
از ســوی اپل بی پاســخ نماند. تیم کــوک، مدیرعامــل اپل، 
صراحتا اعالم کرد که این امکان جدید در سیستم عامل 
اپل بیــش از هــر چیــزی اقدامی در راســتای حفــظ حریم 

خصوصی کاربران است. 
عالوه بر ایــن کارزارهای تبلیغاتی، فیس بــوک راهبردهای 
عملی نیز برای مقابله با این تغییر در نظر گرفت. مهم ترین 
بخــش ســخنان زاکربــرگ در کنفرانــس مجــازی گــزارش 
عملکرد فیس بوک که مدتی پس از رونمایی  به روزرسانی 
جدید اپل برگزار شــد، تشــریح همیــن راهبردهای جدید 

تبلیغاتی فیس بوک بود.
در ایــن جلســه، زاکربــرگ به  صورت مبســوط به تشــریح 
اســتراتژی تجارت الکترونیک فیس بــوک پرداخت. یکی 
از برنامه های فیس بوک این است که در راستای کاستن از 
اتکایش به اپل، می خواهد فروش محصوالت و سرویس ها 

را روی اپلیکیشن های خود تسهیل کند.
در حــال حاضــر مشــهورترین امکانی کــه فیس بــوک در 
حوزه تجارت الکترونیک فراهم 
 marketplace ،آورده اســت
کــه کاربــران  اســت؛ جایــی 
می تواننــد کاالهــای خــود را از 
طریــق فیس بــوک به صــورت 
مستقیم به یکدیگر بفروشند. 
به گفته زاکربرگ مارکت پلیس 
اکنون بیش از یک میلیارد کاربر 

ماهانه دارد.
زاکربــرگ در ایــن نشســت 
فروشــگاه های  از  همچنیــن 
 Facebook ( فیس بــوک 
فروشــگاه های  و   )Shops
 Instagram ( اینســتاگرام 
Shops( صحبــت کــرد؛ دو 
امکانــی کــه از ســال گذشــته 
بــه ایــن اپلیکیشــن ها افــزوده شــده و برندهــا می تواننــد 
کاتالوگ هــای خــود را در آن بارگــذاری کننــد و بــه  صــورت 
مســتقیم محصوالتشــان را در شــبکه های اجتماعی به 

فروش برسانند. 
Creator shop او همچنیــن بــه امــکان جدیــدی بــه نــام
های اینســتاگرام اشــاره کرد. این امکان که زاکربرگ اوایل 
هفتــه خبــرش را داد، شــکل بهبودیافتــه انــواع مختلف 
خریدوفروش های تجاری اســت که در اینســتاگرام انجام 

می شود.

طرح آمازون برای افزایش 
حداقل دستمزد کارکنانش

آمازون از 
اعتصاب های 

کارگری ترسیده؟
احتمــاال شــما هــم چیزهایــی دربــاره 
وضعیت نابسامان کارکنان شرکت های 
بزرگــی چون اپــل، آمــازون و شــرکت های 
این چنینی شنیده اید. هر چند وقت یک 
بار گزارشی درباره شرایط کاری نامناسب 
در برندهــای بــزرگ حوزه هــای مختلــف 
منتشــر می شــود. بــه نظــر می رســد کــه 
از چنــد ســال پیــش همیــن گزارش های 
تحقیقی در کنار اعتصاب های چندباره 
کارکنــان تأثیــر زیــادی بــر سیاســت های 
منابــع انســانی این شــرکت ها گذاشــته 

است. 
برای مثال آمازون اعالم کرده در نظر دارد 
بیش از یــک میلیــارد دالر بــرای افزایش 
حقــوق کارگــران بخــش عملیاتــی خــود 
هزینه کند. دارسی هنری، معاون بخش 
منابع انسانی جهانی آمازون، پستی در 
وبسایت این شرکت قرار داده که می گوید 
حقوق ساالنه بخش های مختلف آمازون 
چون تیم های تحویل، بسته بندی و چند 

بخش دیگر افزایش خواهد یافت.
حقــوق پایــه کارکنــان ایــن بخش هــا در 
حــال حاضــر در آمــازون 1۵ دالر بــه ازای 
هر ســاعت کاری اســت. این پایه حقوق 
را آمــازون در ســال 2018 تعییــن کــرد. در 
این ســال گزارش های انتقادی بســیاری 
درباره فشــار کاری بــاال و دســتمزد پایین 
در انبارهای متعلق به شــرکت آمازون در 
سراســر جهان منتشــر شــد. این  میزان 
حقوق، بیش از دو برابر حداقل دستمزد 

در آمریکاست.
ایــن غــول فنــاوری مســتقر در ســیاتل 
در حــال گفت وگــو بــا دیگر شــرکت های 
آمریکایی و مسئوالن فدرال است تا میزان 
حداقــل دســتمزد به  صــورت سراســری 
در آمریــکا افزایش یابــد. در حال حاضر 
حداقل دســتمزد در آمریــکا 7/2۵ دالر 
است.  تعداد کارمندان آمازون در سراسر 
جهان بالغ بر 1/۳ میلیون نفر است و این 
خرده فروش آنالین، پس از فروشگاه های 
زنجیــره ای وال مــارت، دومیــن کارفرمــای 

بزرگ در آمریکاست.
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ســـــــــــال اول

می گوینــد بــه بچــه گفتنــد: »بنویس الــف!« ننوشــت. 
هرچه اصرار کردند، ننوشــت که ننوشت. آخر سر یکی 
کشیدش کنار و گفت: »آخر بچه جان یک الف نوشتن 
که کاری نــدارد، چرا نمی نویســی؟« بچه گفــت: »چون 
آن وقت باید تــا »ی« بروم.« حاال حکایت ماســت و این 
رئیس طفلک شــده صندوق نــوآوری و شــکوفایی. بنده 
خدا یک خبطی کرد و یک مصاحبــه ای کرد. حاال ملت 
ریخته انــد ســرش و بی خیالــش نمی شــوند کــه: »قبول 
نیســت، حاال که »الــف« را نوشــتی، باید تــا »ی« پیش 

بروی. 
ما خودمان شــنیدیم که گفتی کلی شرکت دانش بنیان 
وام های پنجاه میلیــارد تومانی گرفته اند. تــازه این را هم 

گفتی که 12هــزار میلیارد تومــان به جماعت 
پــول داده ای... خیلی خــوب، حــاال زود باش 
فهرست اسامی این شرکت ها را اعالم کن.« 

یکی وامی خفن بر این و آن داد
شد این و آن از این کردار او شاد

یکی هم دید و یکهویی دلش خواست
ز دست دیده و دل هر دو فریاد

خالصه اوضــاع به شــکل وحشــتناکی نادخ 
شــده و جماعــت ریخته انــد ســر علــی وحــدت، رئیــس 
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی کــه: »بــه جــان جفتمــان 

تــا اســامی را اعــالم نکنــی، بی خیالــت 
نمی شــویم.« حــاال ایــن طفلــک هــم رویش 
نمی شــود بــه ایــن جماعــت طلبــکار بگوید: 
»آقا حاال مــا یک لحظه میکروفــون دیدیم و 
جوگیر شدیم و آمار دادیم، شما چرا جوگیر 
می شوید؟ وامی بوده که داده شده و آبی بوده 
که ریخته شده، شــما دنبال چه می گردید؟ 
قاتل بروســلی یا زیر بغل مار؟ اصالً توی این 
مــرز پرگهــر، کــدام شــیرپاک خورده اســامی 
وام گیرنــدگان را افشــا کرده که مــا دومی اش 
باشیم؟« برای همین طلبکارها پرروتر شده و می گویند: 
»دیــدی ترســیدی؟ دیــدی شــفاف نیســتی؟ دیــدی؟ 

حق علی وحدت در رو نکردن اسامی شرکت های دانش بنیانی که وام های 
چند میلیاردی گرفته اند، محفوظ است

پای منبر استاد 
بزوس!

یکــی از عالقه منــدان جــف بــزوس 
دریافت های خــود را از مطالعه 2۳ نامه 
وی را خالصه کرده است. آن ها را تیتروار 

بخوانید.
بــزوس دربــاره ابــزار کتابخــوان 
کیندل گفته بود: »ما خودمان را 
در مســیر هدف بســیار بی پروای بهبود 
کتــاب قــرار دادیــم. بنابرایــن از تعییــن 
اهداف بــزرگ نهراســید و به یاد داشــته 
باشــید اگر آن را به خوبی انجام ندهید، 

فرد دیگری آن را عملی خواهد کرد.« 
برای بســیاری از مشــکالتی که 
رودر روی شــما قــرار می گیــرد، 
کتاب راهنما وجــود ندارد و شــما باید با 

خرسندی راه های تازه ای را خلق کنید.
ریشه واقعی مشکالت یا دالیل 
آن هــا را پیــدا و واقعــا از بنیــان 
حلشان کنید. به این ترتیب با حل یک 
مشــکل قادر هســتید آن را نه تنها برای 
یک مشتری، بلکه برای همه مشتریان 

حل کنید.
بیــم از مخاطــرات، نــوآوری و 
را  درازمــدت  ارزش آفرینــی 

محدود می کند.
به یاد داشته باشید که ناکامی 
اســت،  نــوآوری  از  بخشــی 
بنابراین بهتر است زودتر با ناکامی رو برو 
شوید و آن قدر کارتان تکرار کنید تا آن را 

به درستی انجام دهید.
چگونــه بــازده مالــی داشــته 
باشــیم؟ بــازده مالــی نتیجــه 
پذیــرش مخاطره بــه جای دنبالــه روی از 
دانــش متعــارف اســت. بــا داشــتن 10 
درصد امکان پیــروزی در 100 بار هزینه، 
باید هر مرتبه این مخاطره را بپذیرید. اما 
همچنــان در نُه دهــم مــوارد اشــتباه 

کرده اید.
بسیاری از سرمایه گذاران مانند 
مستأجران کوتاه مدت هستند. 
آن ها به سرعت اوراق سهام خود را تبدیل 
می کننــد، گویا ســهام خودشــان را برای 
مدتی کوتاه اجــاره کرده اند. امــا مالکان 
نگاهی کوتاه مدت ندارند. این زاویه نگاه 
نه تنها ضــرورت، بلکه نتیجــه مالکیت 

واقعی است.
شــگفت انگیز  افــراد  بــدون 
نمی توان به نتایج شگفت انگیز 
رســید. پیــش از اســتخدام هــر فــرد از 
خودتــان دربــاره او بپرســید کــه: آیــا این 
شــخص را تحســین می کنیــد؟ آیــا 
میانگین کارایی گروه را افزایش می دهد؟ 
چقدر قابلیت تبدیل شــدن به یک فرد 

بسیار موفق را دارد؟

HINT نکته

خاطرات یک ضایعاتی

روزی گنجشک 
ته سوراخ کوه

شما خودتان را نگاه نکنید. من آدم ساده و 
جوگیری هستم. یعنی خدا نکند چند نفر 
توی تاکســی از یــک چیزی تعریــف کنند، 
من شب نشده، اگر ســرم را هم نتوانم توی 
آن موضوع فروکنم، شک نکنید دماغم را 
فروکرده ام. یک وقت فکر نکنید دارم اغراق 
می کنم یا مثل همه شما در همه زمینه ها 
کلــی تخصــص و فرزانگــی و فرهیختگــی 
دارم و اآلن دارم شکسته نفســی می کنــم 
تا کراماتم را بیشــتر به رختان بکشم، نه... 
اتفاقا خیلــی آدم ضایع و داغونی هســتم. 
راســتش رویم نمی شــود بگویم »عوامم«. 

اصال تــوی این مملکت به جز خــودم، مگر 
یک دانــه عــوام وجــود دارد؟ همه باســواد، 
همــه تحصیل کــرده، همــه کارشــناس 
مسائل. من چه؟ امروز چهار نفر به شوخی 
به هم بگویند: »فــالن خرس ته فــالن غار، 
کســب و کار خوبــی راه انداختــه و دنبــال 
سرمایه گذار می گردد«، من با کله دویده ام 
و دار و ندارم را ریختــه ام ته غار بلکه پولدار 
شــوم. خب چه می شــود کرد. باالخره من 
هم مخلوق خدا هستم و به قول قدیمی ها: 
»خدا روزی گنجشــک کور را ته سوراخ کوه 

نگه می دارد.« 

همین است که تا حاال بالیی سرم نیامده. 
نه مؤسسات اعتباری بی اعتبار، نه نوسانات 
دالر و سکه، نه سرمایه گذاری در چاه بورس 
و نه هیچ چیز دیگر هنوز نتوانسته اند من 
را بکشــند. )اگرچــه راســتش قوی تــرم هم 
نکرده انــد.( البتــه می دانــم کــه شــما مردم 
ایران مثل من ساده نیستید. به این  راحتی 
گول نمی خورید و با هر بــادی به یک طرف 
غــش نمی کنید. شــما کــه کارتان درســت 
اســت و راه بــه راه بــا یــک ایــده خالقانــه و 
نوآورانه بازارهای منطقه را زیر و رو می کنید. 
استارتاپ های هیجان انگیز راه می اندازید. 

خودتان جنبه ندارید

عبدهللا 
مقدمی

 
@moghaddamy0007



شـــــــمـــــــاره ۱
26اردیبهشت۱۴۰۰

ســـــــــــال اول

KARANG

31

حکمت
W I S D O M

دیدی؟« 
یک جوری می گویند »شــفاف نیســتی«، انــگار دارند با 
میگــو حــرف می زنند. حــاال این بنــده خدا کمــی مأخوذ 
بــه حیاســت و خجالــت می  کشــد صراحتــا جــواب 
منتقدان را بدهد، ولی مِن پاچه پاره که می توانم. من که 

خرده برده ای از کسی ندارم. 
برای همیــن از زبان آن بزرگوار، به شــما منتقــد عزیز که 
هی می گویی: »من شرکت دانش بنیان دارم و چرا من وام 
نگرفته ام؟« عرض می کنم: اوالً شمایی که این قدر دانش 
نداری که یک وام درســت و حســابی بــرای مجموعه ات 
جور کنی، با چه رویی اسمت را می گذاری دانش بنیان؟ 
ثانیا حاال فرض کن که آقای وحدت اسامی وام گیرنده ها 
را منتشــر کــرد. مگــر جنابعالی کوتــاه می آیــی؟ آن وقت 
اســت که تا شــماره کفش وام گیرنده ها را هــم درنیاوری 

ول کن نیستی. 
تازه بعد از اینکه آمارشان را گرفتی، یک موتور می گیری 
و برمی گردی پیش همین مرد بزرگ و یقه اتوکشیده اش 
را می گیــری و گیــر می دهــی کــه: »این هــا کجایشــان 
دانش بنیان است؟ این آقا چرا فامیل فالن سیاستمدار 
اســت؟ این کله گنده توی این لیســت چه کار کرده؟ این 
شرکت چرا تا حاال یک طرح موفق نداشته؟ چرا درِ گنجه 

باز است؟ چرا دم گربه دراز است؟« 

خب خودتان می بینید که جنبه ندارید دیگر. کافی است 
مسئولین محترم دفتر ریاست جمهوری و صندوق نوآوری 
و شــکوفایی یک لحظه بــه رویتــان لبخند بزنند. ســریع 
پســرخاله می شــوید.  زود باهاشان شــوخی پشت وانتی 

می کنید و حتی ممکن است آن قدر پررو بشوید که توقع 
داشــته باشــید - خــدای نکــرده - از آن وام هــا به شــرکت 
به اصطالح دانش بنیان شما هم بدهند. انگار که مملکت 

حسینقلی خانی است و حساب وکتاب ندارد.  

درباره منتورشیپ
مزد اگر می طلبی 
طاعت استاد ببر

کارآفرینــی، ابتــکار، خلــق کســب وکار، 
ارزش آفرینــی و ثروت ســازی محصــول 
نشســتن و خیال پردازی نیســت. باید 
تن به توفان سپرد و پا در میدان گذاشت 
تا رخسار کامیابی نمایان شود. اما هیچ 
تالشــی بی دانش و آگاهی به ســرانجام 
چشــمگیر نخواهــد رســید. آموختــن 
و اندیشــیدن کمــک می کنــد گام هایــی 
اســتوار در راه هــای درســت برداریــم. 
آموزش درســت را باید از آموزگار خوب 
فراگرفــت؛ آمــوزگاری کــه ســرد و گــرم 
چشیده و دانش خود را در فراز و نشیب 

روزگار آخته و جایگاه استادی یافته. 
آن هایی که امــروز در بیــن عالقه مندان 
بــه کســب وکار بــه نــام منتــور معرفــی 
می شــوند، از دیربــاز در زندگــی مــردم 
حضور داشته اند. رابطه استاد و شاگرد 
همان گونه که تــا همین چند دهه پیش 
به راحتــی در پیرامــون خــود می دیدیم، 
همان چیزی اســت که برای پایه گذاری 
یــا ادامــه کســب وکار خــود بــه آن نیــاز 
داریم. این نقــش را از گذشــته های دور 
افــراد در هــر رشــته و گروهی بــه عنوان 
اســتاد بر عهده داشــتند، گرچــه کمتر 
کسی بی آنکه درس استاد دیده باشد، 
ادعای کاربلدی داشت؛ همچنان که هر 
نورسیده ای داعیه استادی سر نمی داد. 
هر تازه رســیده اســتاد ندیده و ســختی 
 نکشیده و ناکامی نچشیده را در جایگاه 

استادی نمی نشانند. 

ما چو دادیم دل و دیده به توفان بال
گو بیا سیل غم و خانه ز بنیاد ببر

سعی نابرده در این راه به جایی نرسی
مزد اگر می طلبی طاعت استاد ببر

ADVICEپند

کسب و کارهای نو ردیف می کنید و به قول 
آن دادزن های اینستاگرامی: »در عرض یک 
هفته پرایدتان را می کنید بی ام دبلیو و بلکه 
هم باالتر«. اصال همه آن هایی که دربه در به 
دنبال راه های پول درآوردن آسان هستند، 
منم. همۀ آن هایی که پدرزنشان هی بهشان 
گیر می دهد که بروند و توی یک اداره دولتی 
استخدام شــوند تا آب باریکه برسد، منم. 
زیرمجموعــه همه هرم هــا منم. آن کســی 
که پشــت صحنه عینهو چــی ایســتاده و 
بعد از عبــارت »باورهــات رو...« گلویش را 
پاره می کند و داد می زنــد: »باور کن« منم. 

گرگ اسبق وال اســتریت، منم. شما همه 
خوبید. همه زرنگ و این کاره اید. همه خفن 
و گنگید. ســاده و گــول و الیه خاکســتری و 
ســیاه جامعه و هر چیز مزخرف دیگری که 

فکرش را بکنید، منم. اما...
»امــا خــب همیشــه کــه نبایــد دنیــا روی 
سیبیل این کاره ها بچرخد که. پس عوام ها 
چه؟« راستش این فکرها توی کله سردبیر 
مجله چرخیــد و البد با خــود گفت: »بدی 
هــم نیســت وســط این همــه کارشــناس 
مســائل و شــاخ های اقتصــاد و بــازار، یــک 
ستون نیم وجبی هم بدهیم به یک پاپتی از 

همه جا بی خبر. این طوری الاقل جنسمان 
جور می شود.« از این به بعد قرار است توی 
همین دکه نیم وجبی پنبه بزرگان را بزنیم و 
بنشینیم کمی غیبتشان را بکنیم. بساط 

چایی و تخمه هم به قدر وسع جور است. 
اینجا از کت وشــلوار و نمودار و آمار خبری 
نیست؛ قرار است همه پیژامه پایمان کنیم 

و بنشینیم به گپ زدن.

کمیکاستریپ:محسنایزدی
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پايان
T H E  E N D

نوآوری یعنــی خالقیتی کــه کار می کنــد! همین 
تعریــف ســاده از نــوآوری مبنــای فکــری مــا در 
هفته نامــه کارنــگ اســت. اینجــا بــه دنبــال این 
هســتیم کــه بتوانیــم نــوآوری را در بطــن زندگــی 
و کســب وکارها بیابیــم. تــالش می کنیــم هــر 
فعالیتی را کــه ســبک زندگــی و شــیوه کار کردن 
ما را تغییر داده رصد کنیم و بــرای آن هایی که به 
دنبال فرصت هــای تازه هســتند، دریچه های نو 
را باز کنیم. بنابراین نه به دنبال کارهایی که فقط 
جذاب هستند می گردیم و نه به دنبال تعریف و 
رویکرد مرسوم نوآوری در این روزها. می خواهیم 
از آن هایــی صحبت کنیم که بــا خالقیت چیزی 
را تغییــر داده انــد و ایــن تغییــر بــه 
یــک کســب وکار واقعی رســیده یا 

می تواند برسد. 
با این تعریــف طبیعی اســت که از 
زاویه دید ما مهم تریــن پرچم داران 
عرصــه نــوآوری در حــال حاضــر 
کسب وکارها هستند؛ هر چند که 
نــوآوری محــدود بــه کســب وکارها 
نــوآوری  تعریــف  در  نیســت. 
گشاده دســت بوده ایم، بنابراین در 
یافتن مصداق ها هم دست خودمان را نبسته ایم. 
نه فقط در صنایع »های تک« و تکنولوژی های مد 
روز، بلکه در صنایع ســنتی نیز در جســت وجوی 
نوآوری هســتیم؛ از قضا اقتضائات امروز جامعه 

ایران، بخش سنتی را برای ما مهم تر هم کرده. 
این طور باب شــده که بســیاری نــوآوری را همزاد 
استارتاپ ها و کسب وکارهای مبتنی بر تکنولوژی 
می دانند. تکنولوژی هم که خالصه شــده است 
در فنــاوری  اطالعــات و ارتباطات. چــه بخواهیم 
و چــه نخواهیــم، فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات 
پیشــروترین بخــش فناوری هــای روز هســتند. 

ولی ما هم مفهوم فنــاوری را وســیع تر از ICT  در 
نظــر می گیریم و هــم کســب وکارها و صنایعی را 
کــه در آن ها به دنبــال نــوآوری می گردیــم فراتر از 
کسب وکارهای مبتنی بر تکنولوژی و به اصطالح 

»های تک« می دانیم.
نوآوری چیزی نیســت که در یک واحد سازمانی 
خالصــه شــود؛ نــوآوری براینــد جمعــی همــه 
فعالیت هایــی اســت کــه در یــک کســب وکار 
انجام می شود. چه این کسب وکار شرکت هایی 
مانند فناپ، همکاران سیســتم، توسن، اسنپ 
و دیجــی کاال باشــد، چه شــرکت هایی ســنتی یا 
قدیمی تری مانند مپنا، گلرنگ، کاله، میهن، فرش 
عظیم زاده و ده ها نام شناخته شــده و ناشناخته 

دیگر.
همان قدر که در کاله نوآوری را جست وجو می کنیم، 
تالش می کنیم در کسب وکارهای فناوری محوری 
مانند فناپ آن را بیابیم؛ و البته به همــان اندازه در 
کســب وکارهای کوچک و اســتارتاپی هم این رد را 
دنبال می کنیم. از نظر ما نوآوری چیزی است مانند 
ردپا؛ برخی کسب وکارها را که دنبال می کنید، این رد 
را پیدا می کنید و این کسب وکارها دقیقا همان هایی 
هستند که زندگی ما را تغییر داده اند و می دهند. 
تحولی که توســن و فناپ در بانکداری خلق کردند 
همان قدر مهم اســت که تحولی که کاله در دنیای 
پنیر ایجاد کرد. اگر جایی مانند کفش ملی دوباره 
بلند شده، برای ما ارزش خبری دارد و اگر جاهایی 
مانند ارج و کفش بال از صفحه روزگار محو شده اند، 

باز هم برایمان مهم است و آن را بررسی می کنیم.
کارنگ جایی است که رد کارهای نوآورانه را دنبال 
می کنیم. امیدواریم بتوانیم این مسیر را بهتر از 
آن چیزی که در ذهنمان داریم ادامه دهیم. نیازی 
بــه گفتن نیســت که بــدون کمک شــما، ایــن راه 

رفتنی نیست.

END UPسرانجام

کارنگ چه مسیری را دنبال می کند؟

به دنبال رد نوآوری در همه صنایع نو و قدیمی

لوگوهایی که می بینید بخشی از شرکت ها و استارتاپ هایی 
است که گروه سرمایه گذاری بهمن در سال های اخیر 

روی آن ها سرمایه گذاری کرده است. آخرین گزارش 
این سرمایه گذار خطرپذیر نشان می دهد بیش از 50 

کسب وکار در این سال ها به مجموعه بهمن اضافه شده اند. 
تحلیل ما از عملکرداین گروه را در سایت ما بخوانید

سبد سرمایه گذاری 
بهمن در اقتصاد نوآوری
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 سال اول 
هفته نامه سواد مالی
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